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VOORWOORD
Er ging een schok door de kerk toen ik op zondag 23 augustus jl. moest meedelen dat onze bisschop
mgr. A. Hurkmans mij eervol ontslag had verleend. “Wat is dat nou?”, “Hoe kan dat nou?” vroeg
menigeen zich af. Na mijn bekendmaking ontstond er spontaan een staande ovatie van de vele
kerkgangers. Het deed me echt goed. Dankjewel.
In deze Nieuwsbrief wil ik u informeren over wat er allemaal gebeurd is, want als parochiaan heeft
u daar recht op.
Op 20 juli jl. kreeg ik bezoek van mgr. R. Mutsaerts met de mededeling dat ik eervol ontslag kreeg.
In de H. Nicasiusparochie is een grote bestuurscrisis ontstaan én er moest nu volgens de bisschop
gehandeld worden. Pastoor W. van Meijl krijgt eervol ontslag opdat de teamleider pastoor Sjef van
der Maazen niet overspannen raakt, aldus de bisschop. Over een datum werd niet gesproken alsook
niet over de gevolgen van deze beslissing. Mijn voorstel om met alle betrokkenen rond de tafel te
gaan zitten en de problemen eerlijk uit te spreken, sloot de hulpbisschop meteen uit. Nee, er is geen
weg terug. Deze houding verbaasde me zeer. Mag je van een bisschop niet verwachten dat hij
verbindt, mensen samenbrengt om met elkaar kerk van Jezus Christus te zijn?
Na dit bezoek heb ik niet stil gezeten en geïnformeerd wat ik kon doen, in het welzijn van de
gemeenschap te Leende en Sterksel. Deskundige mensen hebben me met raad en daad bijgestaan in
deze moeilijke periode. Hen ben ik heel veel dank verschuldigd.
Einde juli ontving ik de ontslagbrief van mgr. A. Hurkmans (zie blz. 2).
Na allerlei gesprekken zijn we tot een verklaring gekomen die ik op 23 augustus in Leende en
Sterksel heb voorgelezen. U vindt de tekst op blz. 3-4.
Heel goed bewust dat ik het eeuwig leven niet heb,
dat ik maar een pelgrim ben
die vanaf 1 september 2015 als assistent
en in overleg met pastoor Sjef van der Maazen
in Leende en Sterksel pastoraal werk mag blijven uitoefenen,
wil ik samen met u werken aan die toekomst
vanuit de blijde boodschap van Jezus Christus
en rond de Lindse Blaos.
Laat zien dat je door je betrokkenheid én inzet
een vitale geloofsgemeenschap blijft.
Deze Nieuwsbrief bevat ook nog ander parochienieuws.
Met hartelijke groet,
W. van Meijl, pastoor
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MEDEDELING IN DE KERK OP 23 AUGUSTUS 2015
In alle kerkgebouwen van de H. Nicasiusparochie, d.w.z. Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en
Sterksel, wordt dit weekend de volgende verklaring voorgelezen (in Leende en Sterksel heb ik het
zelf voorgelezen):
"In gevolge de voortgang van de organisatie van de H. Nicasiusparochie is mij door onze bisschop
mgr. A. Hurkmans eervol ontslag verleend per 1 september 2015.
Dit ontslag heb ik aanvaard.
Daarmee neem ik afstand van bestuurlijke taken van de nieuwe parochie
en kies ik ervoor mijn pastorale taken als assistent
in de geloofsgemeenschappen Leende en Sterksel te blijven uitoefenen
telkens in overleg met pastoor Van der Maazen.
Dit besluit is door onze bisschop mgr. A. Hurkmans bekrachtigd."
"Wat betekent dit nou concreet?" zult u zich wellicht afvragen.
Welnu, ik heb als pastoor eervol ontslag gekregen per 1 september a.s. Dat betekent dat ik het wat
rustiger aan ga doen. Met bestuurlijke taken in de H. Nicasiusparochie houd ik me niet meer mee
bezig. Wél wil ik de pastorale taken als assistent blijven uitoefenen in overleg met pastoor Sjef van
der Maazen.
Dit betekent: mijn ontslagbrief staat vol loftuitingen over mijn "pastorale inzet en kunde gedurende
zovele jaren" in dienst van het bisdom. Ik heb dus mogelijkheden genoeg om elders als pastoor aan
de slag te gaan, in de buurt van Hamont, in Nederlands of Belgisch Limburg, want de nood aan
priesters is groot.
Maar dat heb ik niet gedaan.
Ik heb bewust gekozen om mijn diensten hier in Leende en Sterksel aan te bieden en deze
geloofsgemeenschappen nabij te zijn in dit moeilijke fusieproces. Ik wil u niet aan uw lot overlaten
en de ziel uit uw gemeenschap halen.
Concreet wil dit zeggen:
* dat de vieringen in het weekend gewoon doorgaan zoals voorheen; we laten u niet verweesd
achter. In de kerk, die bij de zondagsvieringen goed gevuld is, blijven we samenkomen en
eucharistie vieren, samen met onze koren;
* dat misintenties gewoon besteld kunnen worden zoals voorheen;
* dat de geplande vieringen inzake doopsels, jubilea, huwelijken, enz. gewoon doorgaan zoals
gepland;
* dat u bij uitvaarten bij me terecht kunt en dat ik mijn diensten blijf aanbieden in lief en leed;
* dat ik zieke en hulpbehoevende mensen nabij wil zijn en dat u voor het toedienen van het
sacrament van de ziekenzalving bij me terecht kunt;
* dat ik hoop op een vruchtbare samenwerking in het welzijn van de parochianen.
Pastoor W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
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* Volgens programma poetsen de leden van de schoonmaakploeg maandelijks het interieur van
onze kerk. Zo waren ze op maandag 6 juli weer actief. Hun pauze kreeg nu een feestelijk tintje,
want er was een zilveren jubilaris. Nel van Happen, Oostrikkerstraat, is sinds 1990 actief in deze
parochiële werkgroep. De pastoor bedankte haar bij deze gelegenheid voor haar trouwe inzet en
betrokkenheid en overhandigde haar een parochiële oorkonde. Dank u wel voor deze toewijding.
* Op 9 juli jl. zijn de moeders van de parochiële werkgroepen: gezinsviering, eerste communie,
vormsel en jongerenapostolaat in de pastorie bij elkaar geweest om hun werkjaar te evalueren. Er
heerst een goede samenwerking tussen de verschillende leden, de sfeer is bijzonder goed en de
zelfstandigheid groeit met het jaar. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van
Betsy Oomen en Jolanda van Zutven, die 7 jaar werkzaam zijn geweest in de werkgroep
gezinsviering. Ook namen we afscheid van Josien Galama, die 4 jaar actief is geweest in de
werkgroep eerste communie en daarna 4 jaar in de werkgroep voor het vormsel. De drie dames
kregen woorden van dank en waardering te horen en de pastoor overhandigde hun een parochiële
oorkonde. De werkgroep zoekt nu zelf naar opvolging.
* Van 27 tot 31 juli zijn werkzaamheden in de toren uitgevoerd. Er kwam zelfs een hoogwerker bij
te pas om al het materiaal (nieuwe kasten, draden, enz) naar boven te transporteren. Provider TMobile heeft haar apparatuur in de toren gemoderniseerd, aangesloten aan de glasvezel.
* Bij haar afscheid als trouw lid van ons parochieel dameskoor heeft de pastoor aan Toos Witsmeervan der Laak op 28 augustus een parochiële oorkonde overhandigd voor haar grote betrokkenheid
vanaf 28 september 1996 tot heden. Dankjewel, Toos, voor zoveel jaren toewijding.

PAROCHIECHRONIEK
Overleden
* 22 juli 2015: Toos Bax-Liebregts, echtgenote van Tiny Bax. Zij heeft gewoond in
de Langstraat en is 83 jaar geworden.
* 1 augustus 2015: Annie Kox-de Greef, weduwe van Nico Kox. Zij heeft gewoond in
de Pomperschans 89 en is 92 jaar geworden.
* 6 augustus 2015: Bert Leblanc, echtgenoot van Anny Leblanc-Maes. Hij heeft
gewoond in de Beukenlaan en is 67 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden
getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en
hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten
die met hen meeleven en steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

Huwelijk
10 juli 2015 : Meindert Bunt (van onze parochie) en Marion van den Heuvel
(Someren)
Van harte proficiat met deze levensverbintenis.
Geluk en voorspoed op jullie levensweg en Gods zegen voor jullie toekomst, samen met Jason.
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NIEUW PASTORAAL WERKJAAR
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, willen we ook als geloofsgemeenschap
met nieuwe kracht aan het komende werkjaar beginnen.
We hebben zoveel vrijwillig(st)ers én kerkbetrokken mensen.
Ze blijven zich belangeloos inzetten. Proficiat.
We hebben zoveel kwaliteit in huis.
Het is een kwestie van coördineren en stimuleren.
Samen staan we sterk!!
Met elkaar kunnen we iets/veel voor elkaar betekenen.
Zoals in het verleden staat de pastorie open
voor gesprek en overleg,
voor een luisterend oor en de nodige bemoediging.
Toos blijft haar zelfde werk doen.

DANKBETUIGING
Voor de vele blijken van dank, steun en meeleven,
die ik via e-mail, brief, telefoon, post, sms,
mocht ontvangen
n.a.v. mijn eervol ontslag
wil ik u allen heel hartelijk danken.
Die steun deed me echt goed.
Als assistent wil ik me bij u blijven inzetten.
Samen willen we bouwen aan die toekomst.
W. van Meijl, pastoor

INSPIRATIE
En toch
gebeurt het dat mensen
elkaar opzoeken en een groep vormen.
Het gebeurt dat ze in een geest
van goede gezindheid
elkander willen dragen
door goede en kwade dagen heen.
En toch
gebeurt het dat gelovigen
rond het evangelie leven,
mekaar vinden
en het proberen
daadwerkelijk waar te maken.
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En toch
gebeurt het dat mensen
zich voor mensen inzetten,
belangeloos.
Het zijn zoveel tekenen
van hoop,
van de worsteling van God
om mens te worden
nu.
(W. Bruyninckx)

=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pastoor W. van
Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom.
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com
De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

