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Veertig dagen om te wennen 

aan een minder vol bestaan. 

Om te weten dat je met eten 

soms te gulzig hebt gedaan, 

om te merken dat je met werken 

vaak niet thuis was, veel te druk, 

dat je geen tijd had voor een zijpad 

en geen oog had voor geluk. 

 

Veertig dagen om te wennen  

aan een leven langzaamaan. 

Om met anderen fijn te wandelen 

of naar iemand toe te gaan, 

om te praten of te eten 

of een spelletje te doen, 

meer te bidden, God in ’t midden, 

alles meer bewust te doen. 

 

Veertig dagen om te wennen 

aan een leven uit Gods hand, 

om zijn droom weer te herkennen: 

vrij zijn in het beloofde land!  
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 Voorwoord 

Beste parochianen, 
 

U zult er wellicht niet veel van gemerkt hebben dat we nu een nieuwe  
parochie zijn. Maar het is officieel wel zo. Sinds 1 januari 2015 hebben de 

naam 
heeft in zijn brief d.d. 11 december 2014  dit officieel aan de 

parochie meegedeeld. 
 

Dit betekent dat we nu een nieuw kerkbestuur hebben, waarvan pastoor 
Sjef van der Maazen uit Geldrop de leiding heeft. Het kerkbestuur bestaat 
uit 7 personen, d.w.z. de pastoor én een vertegenwoordiger uit elke  
geloofsgemeenschap. (Geldrop heeft 2 personen.) Het is een goede zaak 
dat iedere vroegere parochie in het huidige bestuur vertegenwoordigd is. 
Ondergetekende blijft gewoon het aanspreekpunt in Sterksel én Leende en 
zal er zorg voor dragen dat alles op pastoraal gebied zo goed mogelijk ver-
loopt. 
 

We zijn mevr. Henny Willemsen bijzonder dankbaar dat zij onze gemeen-
schap in dat nieuwe kerkbestuur vertegenwoordigt. Maar onze dank gaat 

lang voor onze lokale gemeenschap hebben ingezet. Zonder hun betrok-
kenheid zou onze parochie niet zo actief zijn.  Ook de vele kerkelijke  vrij-
willig(st)ers verdienen een compliment. Zij zijn onmisbaar in de  
opbouw van onze gemeenschap. Dankzij hun inzet en betrokkenheid  
proberen wij ter plaatse kerk van Jezus Christus te zijn. 
 

Onze parochie heeft dan wel een andere naam, onze kerk blijft zijn naam 
bewaren: H. Catharina van Alexandriëkerk. Zo is het kerkgebouw het  
bindmiddel van onze gemeenschap. In dit gebouw komen we samen om 
het leven te vieren, in al zijn aspecten. 
 

Vanuit die gedachte van verbondenheid wens ik u allen vrede en alle 
goeds toe voor de toekomst. 
 

W. van Meijl, pastoor 
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Parochiekroniek 

  

Vieringen in onze kerk 

Overleden  
20 dec.  Pater Harry  Franssen   
5 febr.   Riek de Vries-van den Boomen 
Dat zij moge rusten in de vrede van de Heer. 
 

Gedoopt 
4 jan. Guus van  Laarhoven Zoon van L. en W. van Laarhoven 
Moge de doopgenade in hem tot volle bloei komen. 

Op zaterdag 14 februari  
wordt de traditionele  
Carnavalsmis gevierd.  
Met medewerking van   
C.V. de Ossendrijvers  
en het KVO kamerkoor. 
Let op! aanvang 17.00 uur. 
 

Woensdag 18 febr. Aswoensdag  dienst in Leende. Om 19.00 uur wordt  met  
een viering  het begin van de veertigdagentijd ingeluid. Het askruisje wordt dan 
uitgereikt. 
 

Zaterdag 28 febr. presentatieviering van de vormelingen om 19.00 uur. 
Zaterdag  21 maart vormselviering om 19.00 uur 
 

Gezinsvieringen:  
Palmzondagviering op zaterdag 28 maart om 19.00 uur.  
1e Paasdag  op zondag  5 april om 9.00 uur. 
 

Kerkberichten en mededelingen vindt u ook op:  sterksel.nu > ONS DORP ˃ kerk  
 

Parochieblad nieuwe stijl 

Vanaf nu wil ons parochieblad, zoals de titel ook vermeldt, zich richten op 
de parochiegemeenschap. Allerlei berichten en wetenswaardigheden, die 

Wij willen de mensen die zich bij de kerk betrokken voelen, informeren 
over het wel en wee van onze gemeenschap. 
Voor de andere informatie over Sterksel verwijzen wij u naar de website 
van Sterksel.nu, waar u terecht kunt voor een uitgebreide informatie over 



5 

onze dorpsgemeenschap. 
Heeft u suggesties of op- en aanmerkingen over de inhoud van ons paro-
chieblaadje, dan houden we ons graag aanbevolen. W. van Meijl. pastoor 
 

Sacrament van het vormsel 

Zoals u wellicht weet, wordt in onze parochie om de 2 jaar het sacrament 
van het vormsel toegediend. Vorig jaar hebben we op 29 mei het feest van 
onze 24 eerste communicanten gevierd. Dit jaar zullen 14 jongens en  
meisjes op zaterdag 21 maart het sacrament van het vormsel ontvangen. 
Namens onze bisschop, mgr. Hurkmans, zal deken Felie Spooren dit  
sacrament komen toedienen. 

De voorbereiding. 
 

In de maand oktober stuurt de parochie, na overleg met de basisschool, de  
ou
1e informatieavond. Tijdens die avond, die in de Talententoren plaatsvindt, 
geeft de pastoor uitleg over het vormsel. Wat betekent het, als je kind het 

de ouders toe? Wat mogen we van de vormelingen verwachten?  
In ieder geval ligt de nadruk op de betrokkenheid van de ouders.  
Zij vormen een heel belangrijke schakel in deze vormselvoorbereiding. 
 

Tijdens die 1e informatieavond worden ook praktische afspraken gemaakt. 

mogelijk ter plaatse zullen regelen. De ouders krijgen dan de tijd om hun 

. Als de lijst met deelnemers bekend is, kan het echte werk beginnen. 
 

Het vormselproject bestaat uit vier onderdelen, waarbij telkens de ouders 
betrokken zijn (zij hebben hiervoor mogen kiezen) : 
 

1. de lesvoorbereiding op school. 
In een zestal bijeenkomsten zal de pastoor van 15.00 – 15.45 uur uitleg  
geven over belangrijke geloofspunten. De vormelingen ontvangen een  
mapje met tekst en uitleg. 

Wat betekent het vormsel? 
God en Jezus. 
Betekenis van Jezus van Nazareth. 
De heilige Geest. 
De kerk en de sacramenten. 
En nu verder !! 

2. De liturgische vieringen 
Hierbij gaat het over de presentatieviering, de vormselviering zelf én de  
eindejaarsviering. De ouders zoeken bij de presentatieviering een bepaald 
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thema, waardoor de vormelingen zich aan de gemeenschap zullen  
voorstellen. Deze presentatieviering zal op zaterdag 28 februari om 19.00 
uur plaatsvinden. 
De toediening van het sacrament van het vormsel zal op zaterdag 21 maart 
gebeuren door deken Felie Spooren. 
De eindejaarsviering is gepland op zaterdag 27 juni 2015 om 19.00 uur in  
de kerk. 
 

3. Sociale activiteit 

zullen in de voorbereidingstijd ook dat wij-gevoel mogen ervaren. Wij zijn 

zien dat we ergens voor staan, wij  willen iets voor onze gemeenschap  
betekenen. 
De ouders kiezen zelf welke activiteit de vormelingen dit jaar gaan doen. 
 

4. Eindejaarsviering 
Het vormselproject wordt afgesloten met een viering in de kerk en een  
andere, leuke activiteit. De ouders zoeken dit uit en vullen het programma 
concreet in. 
 

Wij wensen de 14 vormelingen mét hun ouders een fijne voorbereidingstijd 
toe. Dat Gods goede Geest ze mag vormen tot degelijke christenen. 

Tijdens de bestuursvergadering d.d. 04-09-2003 
vroeg pater Anton Mettrop of zijn confrater  

of maanden in Sterksel mocht komen logeren.  
Natuurlijk, als de paters dat goed vinden. En die 

De sociëteit beveelt immers kleine gemeen-
schappen aan. Zo leven ze als broeders samen. 

Missionaris van Afrika 
05-04-1930        20-12-2014 
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Op 30 oktober 2003 was pater Harry op de bestuursvergadering van de 
parochie aanwezig en 

in de parochie én in de omliggende paro-
chies te helpen. Fijn. Een goede aanwinst. Het kerkbestuur had ondertus-
sen de 

tot een nette leef/
begon voor hem een nieuwe levensfase. 

 
Pater Harry was niet onbekend in Sterksel. Hij is als Witte Pater hier zijn 
opleiding begonnen aan het Pauluscollege. Het klikte vanaf het eerste  
moment met de twee confraters, pater Joop en pater Anton, maar ook 
met de bewoners van Sterksel. De paters waren bij alle evenementen 
graag geziene gasten. 
Een groot voordeel was dat pater Harry auto reed. De bewoners van de 
pastorie waren ineens weer mobiel en dat hebben we goed gemerkt. 
Ook kwam er meer leven in de pastorie. De grote familie van pater Harry 
kwam geregeld aanwaaien, wat een gezellige boel gaf. 
Pater Harry was graag in Sterksel en Sterksel had hem graag. Of het nu bij 
de KBO, KVO of op school bij de kinderen was, overal werd hij met open 

alles mee praten. Hij was graag onder de mensen! 

ging. Hij kreeg steeds meer last van zijn stem, kortademigheid, moeheid. 
Het ging niet meer. Zo heeft pater Harry, samen met pater Joop, in sep-
tember 

een nieuw onderkomen gevonden. 
Daar had hij het, zeker in het begin, best moeilijk mee. Een paar mooie ja-
ren van je welverdiende rust genieten lagen voor hem echter niet in het 
verschiet. Ook in Heythuysen ging zijn gezondheid gestaag achteruit en op 
20 december 2014 is hij overleden. 

jaar bij ons allemaal gedaan heeft. Voor de mooie diensten, de hartelijk-
heid en de warmte die hij uitstraalde. 
Hij was graag bij ons en wij hadden hem graag. 
Pater Harry, bedankt namens ons allen.  
Wim Stolp. 
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Bestuur R.K. Parochie H. Nicasius 

Kort verslag van datgene waar het  
bestuur van de nieuwe R.K. Parochie  
H. Nicasius  mee bezig is. 
 

start  
gegaan. Vanaf dat moment heeft het  
nieuwe kerkbestuur al drie maal  
vergaderd om  te inventariseren,  
afspraken te maken en te bekijken  
wat er nu het eerst moet gebeuren. 
Op de locaties Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel moet alles  
blijven  functioneren, zoals de parochianen gewend zijn. De pastores  
blijven de H. Mis opdragen zolang ze daartoe in staat zijn. De bestaande 
werkgroepen blijven doen wat ze gewend zijn, de aanspreekpunten  
blijven bestaan. De parochianen kunnen voor het opgeven van misinten-
ties, het aanmelden van huwelijken en uitvaarten, aanmelden voor Eerste 
Communie en Vormsel de gebruikelijke procedures blijven volgen.  
Voorlopig merken de parochianen weinig van de  veranderingen als  
gevolg van de fusering. 
Het kerkbestuur is bezig met het ontwerpen van een  logo voor de nieuwe 
parochie, o.a. voor briefpapier, het ontwerpen en opzetten van een  
nieuwe website en een ontwerp voor een schildje, dat op iedere locatie 
aan de kerk wordt bevestigd. 
Daarnaast wordt afgestemd, of en voor hoelang de bestaande parochie-
bladen blijven gehandhaafd, totdat besloten is hoe verder te gaan. Dit  

 
Volgende week gaat het kerkbestuur, op uitnodiging, op bezoek in Den 
Bosch, waar we een uitgebreide voorlichting krijgen over het kerkbestuur 
als rechtsorgaan. 
Namens uw vertegenwoordigster in het kerkbestuur, 
Mw. Henny Willemsen 
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De carnavalsperiode is al een tijdje geleden begonnen, maar het echte 
feest bij De Ossedrijvers moet nog beginnen. De tonpratersavonden heb-
ben laten zien dat er heel veel talent in de gemeenschap aanwezig is. 
Maar ook de betrokkenheid van zovelen achter de schermen én in de 
zaal mag vermeld worden! Proficiat. Met elkaar ben je sterk en kom je 
tot mooie resultaten. 
 

Op zaterdag 14 februari zal om 17.00 uur een carnavalsmis gehouden 
worden met prins Ralph d'n Urste en prinses Reintje in ons midden. We 
vragen om Gods zegen voor de komende, dolle dagen. Dat het gezellig 
mag zijn bij de Ossendrijvers. 
 

Op het einde van carnaval begint Aswoensdag, de dag waarop we herin-
nerd worden dat het leven niet alleen lol en plezier kent. We staan dan 
aan het begin van de vastentijd of veertigdagentijd. Omdat onze pastoor 
niet gelijktijdig op 2 plaatsen kan zijn, in Sterksel én Leende, nodigen wij 
u uit om op woensdag 18 februari om 19.00 uur in Leende naar de vie-
ring te komen. Er zal een askruisje worden uitgereikt om ons duidelijk te 
maken dat het leven kwetsbaar en sterfelijk is. Maar de Heer blijft ons 
nabij. 

  

Carnaval   en   Aswoensdag 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heeze
http://nl.wikipedia.org/wiki/1515
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brielle
http://nl.wikipedia.org/wiki/1572
http://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaren_van_Gorcum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaren_van_Gorcum
http://nl.wikipedia.org/wiki/1867
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Adrianus_VI
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minderbroeder
http://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gorcum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gorcum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Watergeuzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lumey
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brielle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brielle
http://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://nl.wikipedia.org/wiki/9_juli
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ecretariaat : Nellie Reiling -Van  

Stipdonk, Laathof 14, 6029 SJ Sterksel, 040-2265330, nelliereiling55@hotmail.com 

2015 
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 Jaarprogramma 2015 
 

 
 

21 januari Nieuwjaarsbijeenkomst + inleiding Paul Schrama over 
een onderhoudsvrije tuin 

  

18 februari Jaarvergadering, presentatie Welfare en een fotopresen-
tatie van onze activiteiten in het afgelopen jaar   

 

18 maart Bezoek aan het Boerenbondmuseum in Gemert 
 

15 april Lezing door Jan en Marjan van Mierlo over hun voetreis 
naar Rome + WMO 

  

20 mei Dagreis 
 

17 juni Fietstocht naar ‘Ons Paradijs’ in Someren 
 

15 juli Fietstocht naar Sint Jansborg in Leende 
  

19 augustus Fietstocht naar het Klokkenmuseum in Asten 
 

16 september Fietstocht naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard 
 

21 oktober Inleiding door MediZeker 
 

18 november Inleiding over de historie van Sterksel 
 

16 december Kerstviering 
 

Uitgezonderd de busreis en de fiets-
tochten vinden de activiteiten plaats in 
dorpshuis Valentijn, aanvang 14.00 uur. 
Voor de fietstochten is het vertrek  
bepaald om 13.30 uur, eveneens vanaf 
dorpshuis Valentijn. Deelname aan  
activiteiten is op eigen risico. 
Leden die een bijeenkomst willen  

kunnen contact opnemen met  
Annie van de Ven. 
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Ons Prinsenpaar 

Beste parochianen, 

 

“Maskers af in de Ossestal, samen los met carnaval.” Dat is de leus waarmee 

het gemist hebben: Wij zijn Prins Ralph d’n Urste en Prinses Reintje, ouders 
van Merijn, Emma en Feline en sinds 2010 woonachtig aan de Laathof. 
 

Deze leus hebben we niet voor niets gekozen. Carnaval, als opmaat naar de 
vastenperiode, moet een tijd zijn van de boel de boel laten. En niet, je anders 
voordoen dan je bent, maar vooral je masker af zetten. En lekker jezelf 
zijn.  En “samen los met carnaval” spreekt natuurlijk voor zichzelf. Lekker  
samen feesten en samen genieten van alle carnavalsactiviteiten. 
 

Want dat is ook een van de belangrijkste redenen dat wij "ja" hebben gezegd 
toen wij gevraagd werden. Al sinds wij in Sterksel wonen zijn wij onder de 
indruk van de gemeenschapszin die er heerst in het dorp. Of het nu bijvoor-
beeld gaat over de Attent, zeskamp, de kermis, SterkselCity, de parochie of 
carnaval. Als de Sterkselnaren ergens samen de schouders onder zetten dan 
wordt het wat! En om dan voor te gaan bij zo vele top activiteiten als bij de 
carnaval, is natuurlijk een grote eer. Als ik dit schrijf dan hebben we het prin-
senbal en prinsenreceptie al achter de rug. Met zo vele parochianen die langs 
kwamen, was dat een bijzonder indrukwekkende activiteit. En wat hebben 
we ook enorm genoten van de twee Tonpraotavonden in de Valentijn. De 
aangepaste opzet heeft echt weer een nieuwe impuls gegeven. Wij genieten 
dan ook met volle teugen, samen met de rest van ons team, hofdame  
Monique en adjudanten Ruud en Sven. 
 

En ook de komende activiteiten, soms in een nieuw jasje zoals de 55+ brunch, 
lopen ontzettend goed. Het samen beleven van de carnaval zit dus helemaal 
goed dit jaar!  

 

Wij hopen jullie allemaal meerdere keren te mogen ontmoeten tijdens de 
komende carnavalsactiviteiten. Een uitpuilende kerk bij de carnavalsmis op 
14 februari om 17.00 uur zou een prachtige start zijn van de vier carnavals-
dagen.  

 

Alaaf,                                                          Prins Ralph d’n Urste en Prinses Reintje 
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De Vastentijd 

De Veertigdagen- of Vastentijd, de tijd waarin we bewust willen toeleven 

naar Pasen begint mat Aswoensdag. 
 

In deze Veertigdagentijd maken we een tocht door de woestijn. Beeld van 

onze weg door het leven, de bijbelse weg die het Joodse volk ging na de 

uittocht uit Egypte. Veertig jaar zwierf het volk door de woestijn, op weg 

naar het beloofde land. 
 

God gaf het Joodse volk - en ons - tien leefregels, tien woorden ten leven, 

tien geboden. Mozes bijtelde deze leefregels in stenen platen. Als je deze 

aanwijzingen volgt, ook als je in het beloofde land bent aangekomen, dan 

zal het je goed gaan. Met jezelf en met degene die naast je is. 

Ook voor ons zijn ze belangrijke regels  

voor een goede relatie met God en ie-
dereen van goede wil. 
Hieronder staan de zinnen opgeschre-
ven, lees ze maar eens na! 

De 10 goede zinnen van God 
Je bent een kind van God, hou het meest 
van Hem. 
God houdt ook heel veel van jou, en wil je 
Vader zijn. 
Probeer te doen wat Hij van je vraagt. 
Er zijn veel leuke dingen in ons leven: 
Bijvoorbeeld vakanties, t.v. computers, 
muziek, sport. 
Ook moeten we naar school, en grote 
mensen moeten naar het werk. 

Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt. 
Niks mag God in de weg staan. 
Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar, of als vloek. 
Gebruik de naam van God met eerbied. 
We hebben het altijd zo druk overal mee. 
1 dag in de week doen we het rustig aan, de zondag. 
We maken van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen, 
en ook naar de kerk gaan. 
Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar ook voor de andere 
mensen om je heen. 
Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn. 
Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen. 
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Probeer je woede te bedwingen, want je kan er veel door stuk maken. 
Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan moeten we elkaar trouw blij-
ven. 
En niet degene van wie we houden ongelukkig maken, door verliefd te worden 

op een ander. 
Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen, geen 
geld of andere dingen. 
Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen over 
andere mensen. 
Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent. 
Als je tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers te zijn op  
andere mensen en kinderen. 
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In een goed gevulde kerk hebben we op zaterdag 17 januari jl. afscheid  

2014 was overleden. Talrijke familieleden waren naar Sterksel gekomen en 
ook andere parochianen waren bij de afscheidsviering aanwezig, waarin pas-
toor Van Meijl voorging. Het koor én een familielid zorgden voor de muzikale 
invulling. 
Uit het "In memoriam" van dochter Tonneke citeren we het volgende: 
"Papa was een markante eigenzinnige man met een sociale inborst, die zich 
altijd inspande voor de goegemeente. Een boer in hart en nieren: hij wilde 
het liefst achter de ploeg sterven. Helaas voor hem lukte dat niet. Maar on-
langs besprak hij met Paul dat hij toch wel hoopte op een plekje in de hemel, 
waar ook paarden en ploegen zijn. Wie weet..? 
Een muzikale man, in Nederland dirigent van het koor in Sterksel. Later in 
Canada had hij daar minder plezier in. 
Een goede vader die zich meer en meer heeft laten zien toen hij ouder werd. 
Vroeger vooral een harde werker...in zijn boerderij aan de Pandijk die hij  
helaas moest verkopen. Het lukte hem om bij Rijkswaterstaat aan het werk 
te gaan. Een manier om toch zoveel mogelijk buiten te kunnen zijn tijdens 
het werk. Maar de ambtenarencultuur kon hij niet waarderen. Hij verveelde 
zich te pletter en kreeg in 1976 de geest. Hij wilde in Canada opnieuw een 
boerderij beginnen. Het land bewerken en varkens fokken. Een stap die vele 
gevolgen heeft gehad voor mama en ons, zijn kinderen. Nooit kunnen  
bedenken dat hij nog ruim 25 jaar als boer zou kunnen doorwerken. En daar 
was hij zeer content mee... 
Papa was trots op zijn 10 mooie 
kinderen..." 
 
Als parochie zijn we Jan van Oss 
erkentelijk voor het vele werk 
dat hij voor ons heeft gedaan. 
Als dirigent blijft hij vooral in  
onze herinnering voortleven. 
Moge hij nu rusten in de vrede 
van de Heer. 

 

In memoriam   Jan van  Oss 
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Nieuws van het Parochieel Missie Centrum 

meer. Ook komt er weer een uitleg over het project in dorpshuis Valentijn op 11 

opgehaald. 
  

In het eerste parochieblad van het jaar plaatsen we de jaarcijfers van ons missie 
centrum.  
De gebruikte kleding geeft nog steeds een mooi inkomen: in 2013  337,20 Euro. 
5000 Kg aan oude kleding is er in de container van de Salvatoriaanse Hulpactie  

  

in samenwerking met de Salvatoriaanse Hulpactie.  
Het dan op te halen goed brengt een aanzienlijk betere kilo prijs op. Dit jaar wel 
20 cent. Jammer dat het rond de kleding container zo een vergaar hoek van rom-
mel wordt.  
Door dat we nog maar een grote actie voeren verdelen we rond de  jaar -                     

Prijzen in Euro’s 
In kas 
Een late Kerstgift    
Kerstgift pater Giesen 
Kerstgift project pastoor van Meijl 
Kerstgift project Petra v/d Heuvel 
Bijdrage aan de uitgaven van het IPMC 
Uit oude kleding ontvangen in 2013 
Onkosten kledingactie 
Feest pater Piet Pongers 
Enveloppen Kerstactie 550 stuks 
Maandelijkse gift goede gever, totaal: 
Bankkosten 
Kerstgiften eind 2014 binnen gekomen 
Kerstgift pater Giesen 
Kerstgift project Petra v/d Heuvel 
(Voor het Indiase project van pater van Meijl is 
in 2015 € 250. overgemaakt) 
 

In kas  
 
Totaal.                                                            

   
  1-1  
14-1  
10-1 
10-1         
10-1 
10-1     
   
17-4  
30-6        
26-5     
 
 
 
26-12 
26-12 
 
 
31-12 

—– 
         

 in 
   517,67 
     45,00 
  
    
 
 
   337,20 
 
 
  
  120,00 
 
  353,86 
  
  
 
 
  
———+ 
1373,82 

 uit 
  
 
 175,00 
 175,00 
 175,00 
     5,00 
 
   15,00 
   50,00 
    16,00 
  
   20,40 
  
 250,00 
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 242,42 
———+ 
1373,82 
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STILLE OMGANG TE AMSTERDAM   2015 

wisseling de pot onder de drie projecten. Het eerste wordt gesteund door onze 
pastoor, Wim van Meijl. Een project voor de bouw van een school in de Petrus- 
en Paulusparochie in Laitkynsew, in Noord-Oost India, een parochie ondersteund 
door de paters Salvatorianen. Het tweede project wordt gedragen door Petra 
van den  Heuvel uit ons dorp “Future for Young people” in Gambia voor mensen 
met een beperking. Het derde project steunt de parochie van Pater Giesen, een 
sloppenwijk in São José dos Pinhais,  Brazilie. 
Met de  kerstactie hebben we  in totaal 363,86 Euro binnen gekregen.  Wij zijn 
blij dat zo 

kleding konden we voor ieder van de drie projecten 250 Euro uitbe-
talen.  
Wij danken u hartelijk voor uw steun. 
Namens het Sterksels Missie Centrum, Wim Stolp. 

Thema: Een pelgrim gaat voort, ontvan-
kelijk voor ’t onverwachte. 
 

In de nacht van 21 op 22 maart heeft in 
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang 
plaats. 
Deze traditie, een eigentijdse vorm van 
de vroegere Middeleeuwse Mirakel-
processie, bestaat reeds 134 jaar.  
De processie is ontstaan als gevolg van 
de geschiedenis van een zieke man die in 
de Kalverstraat woonde. Nadat deze de 
hostie had ontvangen werd hij onwel.  
De zieke man kon de hostie niet binnen 
houden. Het braaksel kwam in het 
haardvuur terecht met het wonderbaar-
lijke vervolg, dat de hostie de volgende 
ochtend ongeschonden in de as van het haardvuur werd aangetroffen.  
Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een officiële  
processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige oude kerk. 
 

Dit eucharistisch wonder heeft de bekendheid gekregen onder de naam Mirakel 
van Amsterdam. 
 

De Stille Omgang is een jaarlijkse bedevaart door woelig Amsterdam, in stilte, 
geen gebed hardop, niet praten met elkaar: Gewoon stilte, al is dat niet zo  
eenvoudig. 
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De H. Nicasius  patroonheilige van onze parochie 

21.00 uur naar Amsterdam. Alle dorpen uit de nieuwe parochie H. Nicasius doen 
mee. De deelnemers vieren  in Amsterdam aangekomen eerst samen de  
Eucharistie in de Krijtberg kerk, onder leiding van Pastoor J. Goris. Daarna gaan 
de deelnemers naar het Spui. Hier begint de Stille Omgang om ca. 02.00 uur. 
Ze duurt zo’n drie kwartier. Omstreeks 03.00 uur is de terugreis voorzien, zodat 
de deelnemers rond 06.00 uur weer thuis zullen zijn. 
Deelnamekosten zijn: 14.00 euro per persoon (dit is inclusief de jaarlijkse  
contributie van 3.00 euro). 
Hebt u interesse  om deel te nemen aan de Stille Omgang, dan kunt U zich tot 15 
maart opgeven bij: 
Henk Polman. Ten Brakeweg 26 a te Sterksel. 
Tel. 2264710 
Voor achtergrond informatie kijk op www.stille-omgang.nl  
Voor het speciale jongeren programma kijk www.stille-omgang.nl/jongeren 

De H. Nicasius werd  
omstreeks 1522 geboren  

 
verondersteld dat zijn  
ouderlijk huis in de buurt- 
schap Kreijl stond, maar  
er gaan ook stemmen op  

 
betere papieren heeft.  
Nicasius en zijn heeroom  
Dirk, die secretaris was  
van paus Adriaan VI, zijn  
de 'boegbeelden' van de geschiedenis van Heeze. Nicasius studeerde theologie 
in Leuven, mogelijk met een beurs van oom Dirk, en werd priester en minder-
broeder. Hij wordt beschreven als een geleerde die standvastig was in het  
geloof, zich aangetrokken voelde tot de mystiek en strikt leefde naar de gelofte 
van armoede. In 1572 woonde hij in het minderbroederklooster te Gorinchem, 
waar hij met een aantal andere geestelijken door de watergeuzen gevangen 
werd genomen, naar Brielle werd gebracht en op 9 juli werd opgehangen.  
Nicasius zou een extra losse strop om de hals gekregen hebben, zodat zijn 
doodsstrijd acht uur duurde. Spoedig werden de 19 geestelijken als martelaren 
voor het geloof vereerd, eerst in de Zuidelijke, later ook in de Noordelijke  

http://www.stille-omgang.nl
http://www.stille-omgang.nl/jongeren
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Nederlanden. Vanaf 1621 was de  

zij zalig verklaard. De heiligverklaring in 
1867 gaf een nieuwe impuls aan de  
verering. 
Op 13 juli 1816 verkreeg de parochie na 
aanhoudend verzoek een reliek van de 
Martelaren van Gorcum, geschonken 
door de bisschop van Namen.  
De heren A. van Gils en G. Moser, 
professoren van het seminarie te  

geregeld. De reliek was geapprobeerd 
in 1815 in Namen, vervolgens bevestigd 
op 11 juli 1816 door A. van Alphen, 
apostolisch administrator van het  
bisdom Den Bosch, en op 14 juni 1833 
nogmaals goedgekeurd door diens  
opvolger H. den Dubbelden, omdat de 
brieven zo versleten waren. 
 

De hulpbisschop van 's-Hertogenbosch, 

goed. Deze zijn waarschijnlijk bestemd 

De reliekhouder, hoogte 53 centimeter, is 
gemerkt met een zwaardje. De troon staat nu in de archiefkelder. 
- In de Nicasiuskapel van de kerk van Heeze staat een gepolychromeerd houten 
beeld, 1,70 meter hoog, uit de 19e eeuw. Het stelt de H. Nicasius voor, staande, 
gekleed als franciscaan. In zijn rechterhand draagt hij een boek, tiara en vlam; 
aan zijn arm hangt een rozenkrans. In de linkerhand houdt hij een palmtak. Het 
stond in de waterstaatskerk links bij het hoofdaltaar, aan de andere kant stond 
een beeld van Leonardus van Veghel uit 1850. 
- In het kapelletje te Kreijl bevindt zich een borstbeeld van de heilige, afkomstig 
van een zuil aan de ingang van de voormalige pastorie, die gebouwd werd in 
1820-1822.  

http://www.kerkramen.nl/reek_antoniusabt/heeze1.jpg.html
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 SAMEN VERDER 
STEUN VOOR  

ONTWIKKELINGSLANDEN 

De afgelopen twee jaar is in alle parochies van Cranendonck extra veel inzet ge-
weest voor de Vastenaktie. Dat kwam omdat het gelukt was een “eigen projekt” 
goedgekeurd te krijgen binnen de landelijke Vastenaktie. Dat projekt betreft de 
bouw van een opvanghuis (Boarding Home) voor verweesde en hulpbehoevende 
kinderen in Bonakal in India, waar miljoenen mensen uit de laagste kasten wonen 
of rondzwerven. Dit opvanghuis wordt gebouwd bij een recent in gebruik geno-
men school, die geleid wordt door paters van de missieorde van pater Jozef en 
pater Mervin. Hier worden de kinderen uit de gehuchten in de omgeving opge-
vangen die de school niet bereiken kunnen. Beide jaren werd de vastenaktie een 
succes, omdat ook de omliggende parochies van Heeze-Leende, Someren en Lier-
op zich aangesloten hebben bij het projekt waar pater Jozef en pater Mervin zo 
nauw bij betrokken zijn. Het eerste jaar werd € 45.417, -- opgehaald en vorig jaar 
zelfs € 46.931,--. Dat is niet genoeg om de totale bouw te kunnen bekostigen, 
maar voldoende om in oktober 2013 met de eerste fase van de bouw te kunnen 
starten. Sindsdien is er al hard gewerkt. Het eerste gedeelte van het opvanghuis 
is opgeleverd in juni 2014 en enkele maanden later in september 2014 is de eer-
ste groep kinderen opgenomen in het nieuwe opvanghuis.  
Ondertussen is in juli en augustus gewerkt aan de bouw van een voorlopige keu-
ken, die hard nodig was nu er zoveel kinderen verblijven. En afgelopen oktober is 
gestart met de bouw van de tweede fase, een meisjesvleugel, die bekostigd gaat 
worden met de opbrengst van de vastenaktie van 2014. In India (met erg veel 
gevallen van aanran-
ding) moet er extra 
aandacht zijn voor de 
woon- en leefomge-
ving van meisjes. 
Meisjes moeten in 
dit tehuis veilig zijn 
en daarbij hoort een 
afgeschermd verblijf 
waar niet iedereen 
binnen kan lopen. 
Daar wordt nu aan 
gewerkt. 
Door de bezoeken 

Pater Mervin met de eerste interne leerlingen. Op de 

achtergrond Bonakal 1 (al in gebruik) en Bonakal 2 (in 

aanbouw). 
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van pater Mervin aan India en aan het in aanbouw zijnde opvanghuis horen en 
zien (foto) we hoe het staat met de vorderingen. Het geeft een goed gevoel dat 
we zo uit de eerste hand te weten komen hoe het bouwproject verloopt. 
 

Vastenaktie 2015. 
Alle 13 parochies, die zich vorige jaren ingezet hebben voor Bonakal, hebben ook 
nu weer de handen ineen geslagen en willen de Vastenaktie 2015 bestemmen 
voor de derde en laatste fase van de bouw van het opvanghuis. Nu de eerste fase 
met succes afgerond is en hard gewerkt wordt aan de tweede fase, willen we er 
ook zeker van zijn dat de gemaakte plannen volledig gerealiseerd worden.  
Als het gaat lukken om een even hoge opbrengst te krijgen als de twee vorige 
jaren, dan hebben we samen echt iets voor elkaar gekregen: een mooi en veilig 
opvanghuis, waar meisjes en jongens een thuis kunnen vinden. Daar vinden ze 
bescherming en kunnen ze de erbij gelegen school bezoeken. Dat maakt hen 
weerbaar tegen uitbuiting en misbruik en geeft hen de kans op een betere toe-
komst  
 

Met uw steun maken we het karwei af.  
De kinderen in Bonakal hebben onze hulp hard nodig en de rechtstreekse lijn via 
pater Mervin en pater Jozef met 
de paters, die het opvanghuis 
gaan beheren, maakt dat we we-
ten dat het geld op de juiste 
plaats terecht komt en goed be-
steed wordt.  
Bij voorbaat bedankt voor uw 
bijdrage straks, in de vorm van 
een geldelijke bijdrage via de ge-
bruikelijke zakjes van de Vasten-
aktie en/of in de vorm van mee-
helpen collecteren. We weten nu 
al dat we weer een beroep moe-
ten doen op de collectanten van 
het vorig jaar en ook nog nieuwe 
mensen nodig hebben. Eventuele 
aanmeldingen daarvoor zijn heel  
welkom bij de MOV-groep in uw 
parochie. 
 
Jan Verhoeven. 

Oorkonde in de hal van Bonakal I, 
met daarop de namen van al onze 
collectanten. 
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Voorjaarsbeurs 

De allereerste kinderbeurs werd een 
feit in het voorjaar van 2008. Dit was 
een erg spannende dag voor de organi-
satoren van toen en ik weet zeker dat 
een aantal van ons slecht geslapen 
heeft in de nacht ervoor. 
We zijn die dag goed doorgekomen met een opbrengst van ruim €500 en 
een hele lange evaluatievergadering erna. Een van de conclusies van des-
tijds was dat we meer mensen nodig hadden die in de organisatie wilden, 
want het was teveel werk om er zo maar even bij te doen. 
We hebben toen enkele vrijwilligers die de eerste dag meegeholpen hadden 
gevraagd om mee te evalueren en gelijk gevraagd om mee in de organisatie 
te komen.  Een ervan was Anne Pontes en zij heeft het hierna nog zo’n 14 
keer mede georganiseerd. 
 

Erg blij waren we met de inzet van Anne. Haar kritische blik en haar betrok-
kenheid maakten van haar een prettige ‘collega’.  Bij Anne konden we de 
spullen opslaan en Miguel zuchtte dan wel als ie zag welke spullen er alle-
maal mee naar de Chijnsgoed moesten om daar opgeslagen te worden voor 
de volgende beurs, maar Anne regelde wel dat het goed kwam. 
Ook de vele luiertaarten die er gemaakt werden en vervolgens verkocht 
kwamen van de hand van Anne. Ook de kraampakketjes werden voor een 
groot deel door Anne gemaakt. 
 

Anne: we vinden het erg jammer dat je besloten hebt om te stoppen met de 
organisatie van de kinderbeurs en wensen je dan ook veel vrije tijd toe. 
Team Stg. Kinderbeurs Sterksel 
 

En natuurlijk nodigen wij bij deze iedereen uit om een kijkje te komen  
nemen op onze inmiddels flink uitgegroeide Kinderbeurs Sterksel op  
zaterdag 7 maart.
Door uw aankopen steunt u meteen onze goede doelen:  
KIKA en de NINA-foundation.

 

http://www.kinderbeurssterksel.nl/
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Dit blad wordt u aangeboden door de RK Parochie H. Nicasius afdeling  Sterksel. 
Secretariaat: Dorpstraat 48, CJ 5595 Leende 
tel.: 040-2061215; E-mail: parochie.leende@gmail.com  
pastoor: W. van Meijl, sds 
 

Redactie: 
Sara Jacobs, Annie van de Ven en Wim Stolp 
 

Redactie-adres: 
Albertlaan 5  6029 PN  Sterksel 
040-226 17 13                                       E-mail: wstolp@kpnplanet.nl  
06-27 28 80 34                                       
 

Kopij  volgend blad Pasen inleveren voor 10 maart.  
Bij voorkeur per e-mail. 

Waar kunt u terecht met uw vragen? 
U kunt terecht op het parochiesecretariaat in Leende,   
elke werkdag van 8.30-11.30 uur. 
Dorpstraat 48, tel. 040-2061215. 
E-mail: parochie.leende@gmail.com 
De pastoor is daar te bereiken of op 06-12151593 
Voor pastorale taken* doopsel                    * vormsel 

  * eerste communie   * ziekenbezoek 
  * huwelijk                    * ziekencommunie 
  * vieringen                   * ziekenzalving 

 

Bestellen heilige missen 
 

Via de penningmeester: dhr. M. de Leeuw tel. 040-2261934 
Of schriftelijk. Intentie plus datum plus € 10,— in envelop in de brievenbus   
van de pastorie, Beukenlaan 2. 
Dit kan ook per bank. Rekeningnummer NL30 RABO 0149 3006 54 
Materiële zaken (kerkgebouw, pastorie kapelletje of kerkhof): 
Melden bij dhr. M. de Leeuw of dhr. W. Stolp tel. 040-2261713 
Ledenadministratie:  dhr. M. de Leeuw. 
Kerkhofzaken: dhr. M. de Leeuw. 
Vrijwilligers (pastorietuin, kerkhof): dhr. W. Stolp. 

Zie ook  sterksel.nu > ONS DORP > Kerk. 

 

Colofon 

 

Parochie Sterksel 

mailto:wstolp@kpnplanet.nl
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Hebt  u vervoer nodig of zit u met een klusje? 

Hulpdienst St. Maarten verleent in Heeze-Leende in alle dorpskernen praktische 
hulp daar waar de “ouderwetse” burenhulp al dan niet tijdelijk niet meer  
functioneert. De vrijwilligers van St Maarten kunnen altijd bijspringen als u om 
wat voor reden dan ook niet in staat bent zelf boodschappen te doen of vervoer  
en/of begeleiding nodig heeft naar een arts of ziekenhuis. 
Daarnaast zijn er een aantal mensen bereid om u te  
helpen met klussen die u zelf niet (meer) kunt en waar  
een professional niet voor komt, mits de klus  
binnen een uur of twee gedaan kan worden.  
Bel gerust naar een van onze contactpersonen. 
Voor hulp bij boodschappen of vervoer naar arts of  
ziekenhuis bel naar Mieke van den Groenendaal  
tel 2264050 of Ank Eichhorn tel 2262134. 
Zit u met een klus bel dan naar Huub van Hout, 
tel 2261353, bij voorkeur steeds tussen 17.00 en 19.00 uur. 
  

Van Aswoensdag naar Pasen 

In het Evangelie geeft Jezus ons drie hoofdpunten die deze tijd vóór Pasen  
kenmerken. De Heer zegt: “Wanneer ge een aalmoes geeft, wanneer ge bidt, 
wanneer ge vast.” Met aalmoezen geven, bidden, vasten, markeert Jezus de drie 
relaties waarop 

‘Aalmoezen geven’ duidt op onze verhouden met mede-
mensen. ‘Bidden’ duidt op onze verhouding met 

‘Aalmoezen geven’ doet ons denken aan geld, 
maar met een zus of broer in het geloof deel 

 


