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Voorwoord
Beste mensen,
Bij gelegenheid van het komend Kerstfeest ontvangt u van ons weer
een parochieblaadje, dat deze keer, zoals in de voorgaande jaren,
bestemd is voor ieder gezin in Sterksel. Kerstmis is het feest van
vrede en vreugde en die willen wij met iedereen delen, met alle mensen van goede wil. We voelen ons als dorpsgemeenschap sterk met
elkaar verbonden en komen ook tot prachtige resultaten. Daarin wil
de parochie, de kerkgemeenschap, een verbindende schakel spelen.
Als u dit nummer ontvangt, is de adventstijd reeds begonnen. Een
gedachte bij deze voorbereidingstijd op Kerstmis:
Advent is een donkere tijd.
We ontsteken de kaarsjes en lichten,
kaarsje aan de adventskrans,
lichtjes in huis, licht in de straat.
Het moet sfeervol zijn.
We verlangen naar warmte en geborgenheid.
Maar we weten dat er ook mensen zijn
die door armoede of uitsluiting,
menselijke warmte tekortkomen.
Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan,
de grote stroom vluchtelingen.
Advent is een oproep voor iedere christen
om warmte en licht te zijn,
solidair met hen
die niet genoeg hebben om ook ten volle te kunnen leven.
Advent is het licht zien in de duisternis. Kerstmis tegemoet.
(p. W. van Meijl)
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Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar
Zaterdag 19 december : om 19.00 uur : eucharistieviering
Donderdag 24 december: Kerstavond
om 20.00 uur : volkskerstzang m.m.v. het gemengd koor en het
KVO-kamerkoor
om 20.30 uur : plechtige eucharistieviering
Vrijdag 25 december : Hoogfeest van Kerstmis
om 9.00 uur : herdertjesmis – gezinsviering
om 10.30 uur : hoogmis m.m.v. Muziekvereniging de Heerlijkheid
Sterksel
Zaterdag 26 december : Tweede Kerstdag
Geen viering in de kerk te Sterksel.
Wel een eucharistieviering in Leende, 10 uur, en Heeze, 11 uur
Zondag 27 december : Feest van de H. Familie
Geen viering in de kerk te Sterksel.
Wel een eucharistieviering in Leende, 10 uur, en Heeze, 9 en 11 uur
Vrijdag 1 januari 2016 : Nieuwjaarsdag
Om 10.00 uur : gezongen eucharistieviering
Na de viering is er in dorpshuis Valentijn gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een glaasje.
Zaterdag 2 januari en zondag 3 januari : geen viering in Sterksel.

Enveloppenactie met Kerstmis
Zoals ieder jaar helpen we onze missionaris en ontwikkelingshelper
met een speciale gift bij gelegenheid van het kerstfeest. Daarover
vindt u in dit blad meer informatie.U kunt de envelop, die u vindt in
dit parochieblad, in de kersttijd deponeren in de bus achter in de kerk
of in de brievenbus van de pastorie. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Beste parochianen in Sterksel,
Met dit artikel wil ik graag ingaan op de uitnodiging die ik mocht
ontvangen om als pastoor voor het Sterkselse parochieblad een artikel
te schrijven met het oog op Kerstmis. Dit jaar mocht ik een aantal
keren in de Sterkselse kerk, op uitnodiging van pastor van Meijl, met
u de H. Eucharistie vieren. Dat deed me goed. De ontvangst in
Sterksel is altijd zeer hartelijk. Ik kom graag naar Sterksel en
gaandeweg leer je steeds meer mensen kennen.
Dit jaar wat al weer bijna voorbij is, was ook een bewogen jaar, in
allerlei opzichten. Op wereldniveau, binnen Europa is er heel veel
gebeurd en de gevolgen voor ons land kunnen niet uitblijven. Maar
ook voor onze Nicasiusparochie is er veel gebeurd. Dit jaar vormden
we hier in Sterksel samen met parochianen uit Geldrop, Heeze,
Leende en Mierlo, de Nicasiusparochie.
In eerste instantie hebt u daar misschien niet zoveel van gemerkt. Dat
is ook goed, want ons streven als pastoraal team en bestuur is ook om
alles zo geleidelijk mogelijk aan te doen en voorzieningen zo lang
mogelijk plaatselijk aan te bieden, en waar mogelijk de plaatselijke
geloofsgemeenschappen te versterkten. Desalniettemin proberen we
overal waar mogelijk samen te werken, want die samenwerking kan
ons alleen maar sterker maken.
Ongetwijfeld was ook een grote verandering in het afgelopen jaar de
wijziging in de benoeming van pastor van Meijl door het bisdom van
eervol ontslag als pastoor in solidum naar priester assistent in onze
parochie. Interne omstandigheden hebben er toe geleid dat het
bisdom deze benoeming heeft aangepast Toch ben ik zeer dankbaar
dat pastor Van Meijl ondanks de wijziging van de benoeming zijn
pastorale werk - dat alom gewaardeerd wordt - voort wil zetten
binnen onze Nicasiusparochie voor de geloofsgemeenschappen in
Leende en Sterksel.
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In het kader van de voortgang van de samenwerking zullen andere
teamleden in het komende jaar naast Sterksel ook regelmatig
assisteren in de H. Mis te Leende.
Omtrent de bestuurlijke invulling is te melden dat mevr. Henny
Willemsen – Veldhoen afscheid heeft genomen als bestuurslid. Een
dankwoord voor haar inzet en betrokkenheid is hier op zijn plaats.
In Sterksel – net als in de andere kerklocaties van de parochie –
wordt het nodige werk verzet door vrijwilligers. Daarom is dit een
mooie gelegenheid om al deze mensen te bedanken. En mochten er
onder u mensen zijn, die tijd en gelegenheid hebben om in of vanuit
Sterksel een bijdrage te leveren aan de verdere opbouw van de
parochie H. Nicasius en het kerkelijke leven in de parochie (en dat
kan op allerlei gebied zijn) dan horen we dat graag.
Binnen al deze dingen die spelen en wat er gedaan wordt, gaat het
toch ook weer Kerstmis worden. En we vragen ons soms af: hoe kun
je Kerstmis vieren in een wereld waar zoveel
aan de gang is, waar zoveel dreigt? En wat
kunnen we er aan doen? Want hoe goed ik mijn
best ook gedaan heb op dit woordje, helaas zal
ik u moeten voorzeggen dat dit en ook deze
Kerstmis er niet voor gaan zorgen dat er nu
definitief vrede is op aarde.
Wij leven in niet gemakkelijke tijden, maar ook de tijd waarin Jezus
werd geboren was voor het joodse volk en trouwens ook voor Jezus
zelf en zijn ouders geen gemakkelijke tijd. Opmerkelijk is daarbij de
wijze waarop God in het Kindje Jezus onze wereld is binnengetreden;
niet met een hoop herrie, bombarie en overkill, om eens even te laten
zien wie hier de baas is. Het bijzondere van ons christelijke geloof is,
dat de Zoon van de eeuwige Vader in Betlehem onder ons is
gekomen als een kwetsbaar kind, om ons te laten zien dat onze God
een God van liefde is, een God die ons mensen wil ontmoeten, om
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ons vaak gewonde hart te genezen. Daarmee raakt ons christelijke
geloof het fundament van ons menszijn: namelijk de genezing van
het door angst en zonde gewonde mensenhart (Mt. 1,21). Daar, in ons
hart, zit het probleem, de angst en het kwaad en maken dat we de
ander meer zien als een bedreiging dan als een broeder of zuster. De
overmoed en de angst maken dat ik moet denken dat ik het toch
allemaal zelf moet oplossen en dat ik zelf de wereld en de kerk, hier
in onze Nicasiusparochie moet redden.
De kern van de boodschap van Kerstmis in de geboorte van de Zoon
van God is dat jij ten diepste bemind bent,
dat je aanvaard bent. God wil ieder van ons
ontmoeten, maar Hij dringt zich niet op.
God richt zich ook niet tot de massa tot een
volk, maar tot ieder van ons persoonlijk.
Voor Hem telt iedere mens, van herder tot
koning. En van ieder van ons vraagt Hij een
persoonlijk antwoord.
Of er de wereld na Kerstmis anders uit gaat
zien? Ik weet het niet. Maar wij, u en ik, wij kunnen wel veranderen
door Jezus in ons hart te aanvaarden, door zijn liefde te aanvaarden
en – gesterkt door die liefde - er te zijn voor elkaar.
Ik hoop dat u op die uitnodiging die God doet in het kleine en
kwetsbare Kind van Betlehem ingaat, door met Hem in gesprek te
komen in ons bidden, door de uitdaging van de naastenliefde aan te
gaan, door je door Hem teder aan te laten raken in de Sacramenten
van Verzoening en de Eucharistie. Telkens wanneer ik en u
veranderen, wanneer wij ons keren tot Jezus en wanneer we elkaar
trachten te beminnen, dan verandert de wereld, wordt onze duistere
wereld lichter.
Zalig Kersfeest en een gezegend nieuwjaar.

Pastoor Sjef van der Maazen
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Parochieberichten
* Gluren bij de buren op 21 juli jl. Het was een groots evenement, op
die avond, toen honderden mensen van heemkundekringen in onze
gemeenschap kwamen gluren wat de Heerlijkheid Sterksel te bieden
had. Het begon in de kerk met de nodige uitleg. Vandaar had onze
heemkundekring een prachtige route uitgestippeld, waarbij vrijwilligers de nodige uitleg gaven bij gebouwen en opgravingen. Heel
leerrijk, waarbij de kerk, de pastorie, het klooster de nodige aandacht
kregen. De avond was goed voorbereid, er waren vele gemotiveerde
vrijwilligers en de gasten waren erg voldaan . De Heerlijkheid
Sterksel heeft zijn geschiedenis laten horen én zien. Prachtig.
* De collecte voor Miva, gehouden op het einde van augustus, heeft
de mooie som opgebracht van € 157,55. Heel hartelijk dank.
* De openschaalcollecte voor de vele vluchtelingen in ons land,
gehouden midden september, heeft € 199,72 opgebracht. Hiervoor
hartelijk dank.
* Op zaterdag 21 november hebben de leden van ons gemengd
zangkoor hun patrones, de H. Caecilia, gevierd. Na de plechtige mis
werd het Caeciliafeest voortgezet in het dorpshuis Valentijn met
muziek, met drank en een hapje. Wij zijn onze koorleden bijzonder
dankbaar voor hun trouwe inzet en betrokkenheid. In dit nummer
leest u meer over het koor. (zie blz. 13-15)
* Op maandag 14 december is om 19.30 uur in de basisschool de 1e
informatieavond voor de ouders, wier kind dit schooljaar de eerste
communie gaat doen. Indien er ouders zijn, die ook een kind hebben
dat in aanmerking komt voor de 1e communie, maar die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn natuurlijk ook van harte
welkom op die avond in De Talententoren.
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Parochiechroniek
Doopsels
* 13 september 2015: Julietta Trencsénye, dochter van
Richard Trencsénye en Maria Almasi, Duitsland
* 15 november 2015: Tanja Frenken, dochter van Jos
Frenken en Bianca Papen en zusje van Dinand, Stijn
en Wesley, Peelven 7
* 21 november 2015: Liese Scheepers, dochter van Rob Scheepers en
Ingrid Acda en zusje van Lennard, Philip en Reinier, Beukenlaan

Overledenen
* 17 augustus 2015: Wim van Bussel, echtgenoot van
Maria van Bussel-Rovers. Hij heeft gewoond in de
Heezerweg en is 91 jaar geworden.
* 28 oktober 2015: Myriam Gouw-Maassen, echtgenote
van Pieter Gouw. Zij heeft gewoond in de Ten Brakeweg en is 78 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.

Gouden Huwelijk
25 november 2015: Leo en Anny Bongers-Reijers
Van harte proficiat en geluk en voorspoed
toegewenst in een goede gezondheid, temidden
van de kinderen en familieleden. Bijzondere dank
voor de trouwe inzet en betrokkenheid in onze geloofsgemeenschap.
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Eervol ontslag van pastoor W. van Meijl
Zoals u in het Eindhovens Dagblad d.d. 24 heeft kunnen lezen heeft
mgr. A. Hurkmans aan ondergetekende per 1 september 2015 eervol
ontslag verleend. Wat is er gebeurd? Hoe is dat gekomen?
Begin juli 2015 ontstaat er een grote bestuurscrisis in de H. Nicasiusparochie omdat 5 van de 7 bestuursleden kort na elkaar hun ontslag
hebben aangeboden. Daarop krijgt ondergetekende bezoek van mgr.
R. Mutsaerts met de mededeling dat hij eervol ontslagen zal worden,
opdat de teamleider, pastoor Sjef van der Maazen, niet overspannen
zou raken, aldus de bisschop. Mijn voorstel om met alle betrokkenen
rond de tafel te gaan zitten en de problemen eerlijk uit te spreken,
sluit de hulpbisschop meteen uit. Nee, er is geen weg terug. Deze
houding verbaast me zeer. Mag je dan niet verwachten dat mensen
met elkaar in gesprek gaan om moeilijkheden uit te spreken?
Na allerlei gesprekken met deskundige mensen, die me met raad en
daad hebben bijgestaan, heb ik dan op zaterdag 22 augustus de
volgende verklaring hier in de kerk 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."
Dit betekent dat ik vanuit een pastoraal hart toch gekozen heb voor
Leende en Sterksel om daar de pastorale taken te blijven vervullen. Ik
had ook ergens anders kunnen gaan werken, want de priesternood is
groot. Maar ik wil hier mijn diensten blijven aanbieden in dit moeilijke fusieproces. Het gaat om onderling overleg en kerkopbouw.
Na deze mededeling ontstond een spontaan applaus. (p.W. van Meijl)
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Kerstmis :

feest van de geboorte
van het goddelijk Kind
“Ze gingen
het huis binnen
en vonden
het Kind
met Maria,
zijn moeder.”
(Mt. 2,11)

En toen het nieuwe licht kwam,
kwam het nieuwe licht in mij.
En toen het nieuwe groen kwam,
kwam het nieuwe groen in mij.
En toen de nieuwe zon kwam en lachte,
lachte die nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet,
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo,
Laat het over je heenkomen
Alles komt uit Zijn hand.
Heer,
als het donkert in mijn hart
geef mij dan
het licht van Bethlehem.
(Toon Hermans)
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Actie Kerkbalans
Beste parochianen,
Zoals ik reeds in het kerstartikel heb aangegeven mocht ik het
afgelopen jaar regelmatig in de Sterkselse kerk komen. Ik kom daar
graag en ik heb reeds gezien en vernomen dat onze kerk in Sterksel
door heel veel parochianen wordt gedragen. Vrijwilligers helpen niet
alleen bij vieringen, maar zij doen er alles aan om het kerkgebouw in
een goede staat te houden.
Tegelijkertijd proberen ze het allemaal tegen zo min mogelijk kosten
te doen. Dat waardeer ik zeer.
Ook als pastoor ben ik me bewust van het feit dat de gelden waarmee
ik werk, gemeenschapsgelden zijn en dat we daar wijs en op een
goede manier zuinig mee moeten omgaan.
Een van de redenen waarom we de fusie met de voormalige parochies
in Geldrop, Heeze, Leende en Mierlo zijn aangegaan is dat het steeds
moeilijke wordt om de zaak financieel rond te krijgen.

Zelf vind ik het altijd moeilijk
om mensen te vragen om bij
te dragen, eventueel extra bij
te dragen. Uiteindelijk gaat
het om onze persoon- lijke relatie met God die ons bemint. Ons
geloof moet op de eerste plaats niet een zaak zijn van gebouwen en
financiën. Daarom vind ik het jammer dat we als kerk/parochievaak
te veel bezig zijn met dergelijke zaken. Dat is volgens mij ook een
van de redenen dat het zo achteruit gaat.
Wij – ook ik dus - zouden ons op de allereerste plaats bezig moeten
houden met hoe we de Blijde Boodschap van Jezus beter kunnen
beleven. Ik ben er van overtuigd dat wanneer wij meer de Blijde
Boodschap van Jezus in praktijk weten te brengen dat dan ook de
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financiële problemen en de problemen rond gebouwen op de
achtergrond raken, omdat er dan opeens van alle kanten die middelen
zijn, omdat steeds meer mensen voor Jezus en voor zijn gemeenschap
willen gaan.
Hoe nodig de financiële middelen ook zijn, op de eerste plaats zou ik
ons allen willen uitdagen om aan die Blijde Boodschap van Jezus
gestalte te geven. En ik denk dat onze samenleving in het groot en in
het klein hier in Sterksel daar in deze moeilijke tijden meer dan ooit
behoefte aan heeft. Wanneer de Persoon van Jezus en zijn Boodschap
u van grote waarde is en wanneer u vindt dat dit door moet gaan, zou
ik u vragen dit ook financieel te willen uitdrukken in uw bijdrage
voor onze Nicasiusparochie en daarmee ook voor de geloofsgemeenschap in Sterksel. Bij voorbaat wil ik u danken voor uw meeleven,
uw mee bidden, uw inzet en uw gaven.
Pastoor Sjef van der Maazen
P.s. Wilt u ons steunen? Stort dan uw bijdrage op onze rekening
NL30 RABO 0149 3006 54. Met dank voor uw medewerking.
Bezinningsavonden
N.a.v. dit Jaar van Barmhartigheid zullen vanuit de fusieparochie
twee bezinningsavonden worden georganiseerd in het Antoniushuis,
Stationsstraat 21, te Geldrop, van 20.00 tot 21.30 uur.
Op 9 december spreekt kapelaan P. Koen over:
Wat is goddelijke barmhartigheid?
Hoe kunnen we die concreet beleven?
Bedoeling van het Jaar van barmhartigheid.
Op 16 december spreekt pastoor Sjef van der Maazen over:
Sacrament van boete en verzoening.
Hoe kunnen we Gods barmhartigheid ervaren?
Wat is het belang hiervan voor mijn persoonlijk leven?
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Vanuit het kerkbestuur
Per1 november 2015 is mij op eigen verzoek door de bisschop
ontslag verleend als lid van het kerkbestuur van de Parochie H.
Nicasius. Ik vervulde de functie communicatie.
In de loop van het afgelopen jaar is mij duidelijk geworden dat deze
functie veel meer omvattend was als mij in het begin was voorgespiegeld en veel meer tijd en energie kostte om de taken goed uit te
voeren, dan ik beschikbaar had. Communicatie is voor mij eigenlijk
10 jaar te laat gekomen!
Ondanks de fijne samenwerking met de pastoor en de andere leden
van het kerkbestuur, heb ik dit besluit genomen. Het gaat me wel aan
het hart, dat er nu geen vertegenwoordiging vanuit Sterksel is binnen
het bestuur. Dus wil ik een dringend beroep doen op de jongere
generatie.
Wie is betrokken bij de kerk, positief over de fusie, tijd heeft en de
wil, om het kerkbestuur te versterken? Het gaat nu om de functie:
secretariaat, dus is vaardigheid op computer en laptop wel vereist.
Als dit je aanspreekt kun je contact opnemen met pastoor S. van der
Maazen, tel. 040-2862364 of met mw. Truus Teeven – Verheijen, tel.
040-2265112.
Mevr. Henny Willemsen-Veldhoen

Misintenties
Schrijf de intentie + datum op een blad, voeg er € 10,-- bij en doe dit
in een envelop en plaats die in de stenen brievenbus van de pastorie,
Beukenlaan 2. Wij zorgen voor de rest.
of telefoneer naar dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934
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Heilig Jaar van Barmhartigheid
Op 8 december 2015 heeft onze paus Franciscus plechtig het heilig
jaar of het Jubeljaar in Rome geopend, een heilig jaar dat zal duren
tot 20 november 2016. Dit Heilig Jaar staat in het teken van de
Barmhartigheid.
"Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig
is" (Lc. 6,36). Steeds opnieuw beklemtoont onze
paus de samenhang tussen barmhartigheid doen
èn barmhartigheid ondervinden. Die
samenhang is wezenlijk voor hem, verwijzend
naar Mt. 5,7 : "Zalig de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid ondervinden". Dit is "de
zaligspreking waardoor wij ons met een
bijzondere inzet moeten laten inspireren in dit
Heilig Jaar." (nr. 9)
Maar wat is nu "barmhartigheid" zult u zich misschien afvragen? Als
antwoord gaan we op zoek in de bijbel, in het Nieuwe Testament,
waar we ons laten bezielen door het voorbeeld van Jezus. Een
prachtig voorbeeld staat bij Lc. 7, 11-17: de opwekking van de
jongeman uit Naïn.
Jezus komt met zijn leerlingen én een grote groep mensen bij de
stadspoort in Naïn en ziet daar dat een dode wordt uitgedragen. Het is
de enige zoon van een moeder, die weduwe is. Deze zin zouden we
even tot ons moeten laten doordringen, want zo zal dat bij Jezus ook
wel gegaan zijn. Daar staat een weduwe!! In de tijd van Jezus hadden
die het heel moeilijk. Als weduwe telde je niet mee, je had geen
inkomen, geen zekerheid. Je stond eigenlijk nergens zonder je man.
En dan verliest deze weduwe nog haar kind! Hoe verschrikkelijk is
dat voor een moeder? Haar kind kwijt, haar zekerheid weg, geen
toekomst meer! Hoe moet die vrouw zich gevoeld hebben?
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En dan staat er dat prachtig zinnetje: "Toen de Heer haar zag, was
Hij ten diepste begaan met haar" (v. 13). Dit is de kern van
barmhartigheid. Barmhartigheid is ten diepste begaan zijn met; je
innerlijk diep geraakt weten; innerlijk diep bewogen zijn, enz.
Barmhartigheid betekent dus medelijden, ontferming, erbarmen.
Jaar van barmhartigheid. Je staat stil bij die "goddelijke" ervaring: je
ondervindt die barmhartigheid van God, van Jezus, van de kerk, én je
toont zelf die barmhartigheid in je leven, in je doen en laten.
De woorden van onze paus Franciscus mogen ons inspireren: "Het is
mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar
nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke
barmhartigheid....
Laten we opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid
ontdekken: te eten geven aan de hongerigen, te drinken geven aan de
dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken
bijstaan, de gevangenen bezoeken, de doden begraven.
En laten wij niet de werken van geestelijke barmhartigheid vergeten:
de twijfelenden raad geven, de onwetenden onderrichten, de zondaars
vermanen, de bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige
personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de levenden en de
doden." (pauselijke brief: Misericordiae vultus, nr. 15)
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website over het Heilig
Jaar van Barmhartigheid én naar de bezinningsavonden in de nieuwe
parochie (zie blz. 9)
(p. W. van Meijl)
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Het parochieel zangkoor
In de vorige edities hebben we stilgestaan bij
parochiële werkgroepen. Vandaag gaat de schijnwerper naar ons
parochieel zangkoor.
Er is over de kerkkoren in onze regio al wel het een en ander geschreven, maar nog niet over ons eigen kerkkoor, de ontstaansgeschiedenis,
b.v. Ik wil proberen om de herinneringen van de mensen , die er al
een lange tijd bij zijn, te bundelen.
Al in de jaren dertig, onder pastoor Thijssen, was er een mannenkoor,
dat elke dienst opluisterde. De dirigent in 1942 was dhr. Hein van
Oss, hij werd opgevolgd in 1956 door dhr.Jan van Oss. Deze vertrok
in 1977 naar Canada. Er werden in die tijd voornamelijk gregoriaanse missen gezongen.
Begin 1950 mochten op Hoogfeesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren)
ook dames mee zingen, zodat er dan een 4-stemmige mis kon worden
uitgevoerd.
In 1969 werd het dameskoor opgericht door mw. Bertha Kerkers en
pastoor Rinie Vervoordeldonk. De dames kwamen uit het dameskoor
van de K.V.O. De dirigent was dhr. Smeets, onderwijzer te Sterksel,
organist was dhr. Henk Loeff.
Begin 70er jaren waren er niet meer genoeg mannen in het mannenkoor en bij het dameskoor was het al niet veel beter, ook niet meer
genoeg dames. Besloten werd toen de twee restanten samen te
voegen tot een Gemengd Koor! De dirigent was dhr. Jan van Oss,
organist dhr. David Schilleman.
Nadat Jan van Oss naar Canada was vertrokken, heeft dhr.
Schilleman een jaar als dirigent/organist gewerkt. In 1978 is mw. Ad
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de Louw –van Oss bereid gevonden het stokje over te nemen. Omdat
ze nog geen ervaring had als dirigente heeft ze eerst een cursus
gevolgd. Dhr. Schilleman bleef organist. In het begin dirigeerde mw.
Ad de Louw-van Oss alleen tijdens het weekend, gedurende de
diensten in de week kwam zuster Gerda, een Witte Zuster van de
Albertlaan. Nadat de ervaring groter werd, dirigeerde mw. Ad de
Louw altijd: zondagsdiensten, jubilea, huwelijken, uitvaarten, vaak
meerstemmige missen.

Het koor bestond in die tijd uit ongeveer 40 personen, gelijkelijk
verdeeld over mannen en vrouwen. Uit deze periode stamt ook het
gebruik om met speciale gelegenheden in zwart-wit gekleed te gaan.
In deze tijd werden de meerstemmige missen nog apart ingestudeerd,
de mannen met dhr. David Schilleman in een van de klaslokalen , de
dames samen met Adje in de kerk. Als de partijen er dan goed
inzaten, werd gezamenlijk geoefend op school.
Toen in 1998 dhr.D. Schilleman overleed, nam Adje het stokje over
en heeft met hulp van Ans Beenders op het orgel, het kerkkoor geleid
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tot het haar teveel werd; zij was inmiddels al wel bejaard. In 2013
heeft ze de dirigeerstok neergelegd.
Koorleden van het eerste uur : Koosje Bongers-Liebregts (1950),
Maria Zegveld (1962),Tinie de Vries, Waltera van Middelaar, Ad de
Louw –van Oss en Frieda van Cranenbroek (1969). Deze zingen nu
nog steeds ,met uitzondering van mw. van Middelaar en mw. van Oss
die met pensioen zijn gegaan.
Als Ad van Oss in 2013 stopt is zij 57 jaar koorlid . Tegelijk stopte
ook Dhr, Leo van Oss, een van de weinig overgebleven mannen, die
toen 67 jaar koorlid was.
Beiden zijn op zondag 17 september 2006 onderscheiden met de
pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice". Toen was Ad
van Oss 50 jaar koorlid en 27 jaar dirigent. Leo van Oss was toen al
60 jaar lid van het koor.
Als er soms geen organist voorhanden was, kwam (in het verleden)
o.a. dhr. Jan Hoste invallen en ook dhr. Ad Bergmans heeft het koor
menigmaal begeleid. Nu kunnen we vaak rekenen op dhr. Jef
Olieslager, als organist maar ook als dirigent.
Heden is ons koor aardig uitgedund, er zijn nu nog 7 sopranen en 5
alten, bij de mannen is het nog slechter, nog maar twee! Gelukkig
hebben we wel een organiste en een dirigent, die vaak het stokje
overneemt als de gelegenheid het vraagt.
Nog steeds zingt het koor bij alle zich voordoende gelegenheden,
gedurende de week of op zaterdagavond. Dit is ook de reden dat het
koor er al heel lang niet in slaagt versterking te krijgen, wekelijks een
repetitie en op zaterdag en als nodig ook gedurende de week te
zingen, kost de meesten te veel tijd. Jonge mensen zingen liever niet
met een ouder koor en een jongerenkoor bezit Sterksel niet.
Het nog bestaande koor is niet van plan het bijltje er bij nee te gooien,
zolang er niet meer afvallen, blijven we de kerkdiensten opluisteren.
(Henny Willemsen)
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Onze kerstactie
Zoals gebruikelijk vragen wij ook dit jaar uw aandacht en steun voor
onze missionarissen. Zij kunnen onze bijdrage heel goed gebruiken.
Het gaat dit jaar om de volgende projecten:
1. Pater Wim Giesen in Brazilië
KERSTMIS 2015
Als iemand, die zondag 30 november
2014 onze kerk binnenkomt, kan hij zien:
links van het priesterkoor een adventskrans: mooi groen en rood en met vier
grote, kleurige kaarsen, en aan de rechterkant een kerstboom.. Maar die boom is
anders als anders. Het idee kwam van een
van de leden van onze Pastorral Social.
We noemen het Pastoral Social en het is
een groep van acht à tien echtparen, die
als taak hebben de armsten van de
parochie te bezoeken, en – namens de parochie - te helpen met
etenswaren, medicijnen, kleding enz.. Namens de parochie een soort
praktijk van naastenliefde.
Dat echtpaar kwam met het voorstel: laten we eens proberen om de
financieel beteren een kerstpakket te laten brengen aan de minder
bedeelden. Hoe? Dat is het verhaal van deze kerstboom. Die boom,
hier in de kerk, heeft geen kaarsjes, geen lichtjes, geen sterretjes en
geen gekleurde bolletjes. Neen, zoiets niet. Maar er hangen, ieder aan
een fijn dun draadje, zo’n dertig kleine doosjes. Ongeveer twee maal
zo groot als een lucifersdoosje. En in ieder doosje zit een papiertje
met naam en adres van één van zo’n dertig families die regelmatig
door de families van de Pastoral Social bezocht worden. Echt armen.
Volgens plan zal op die zondag 30 november, in alle drie h. missen
(8,10 en 19 uur - met telkens zo’n 400 mensen) de nodige uitleg
gegeven worden. Het zijn dertig doosjes. We zoeken evenveel families
die bereid zijn een armere familie te adopteren en hen een mooie
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Kerstmis te bezorgen. Naam en adres zit in het doosje. Neem zo’n
doosje mee naar huis en zie wie == door Jezus == op jouw weg
verschijnt . Breng eerst een bezoekje ter kennismaking en dan met
Kerstmis jullie BLIJDE BOODSCHAP.
Twee jaar hebben we dit al gedaan en twee jaar was het een succes.
En op die zondag 30 november 2014 was er na de tweede h. mis geen
doosje meer over. Alles weg, allemaal een ander helpen voor een
ZALIG KERSTMIS. En dat is wat ik jullie van harte wens.
Een Zalig Kerstmis en een gezegend en gelukkig Nieuwjaar voor
jullie allemaal . Wim

2. Project van Future For Young People (Petra van den Heuvel)
Future For Young People is al een paar jaar bezig met de bouw van
een zorgboerderij en er wordt hard gewerkt aan de afwerking
hiervan. Op 14 februari 2016 zal de boerderij geopend worden.
Er zijn een aantal gehandicapte jongeren aangenomen die elk een
aantal dagdelen onder begeleiding aan het werk zullen kunnen,
zodat ook zij hun steentje kunnen
bijdragen in de maatschappij. Dit project
zal door verkoop van geiten, schapen en
artikelen uit het bijbehorende winkeltje
zelfvoorzienend worden.
Omdat Future For Young People de
laatste jaren vaak geconfronteerd werd
met meervoudig gehandicapte kinderen
die onder erbarmelijke omstandigheden
moeten leven, hebben we besloten om ook
voor deze kinderen iets te gaan doen. Zij
worden vaak opgesloten omdat hun
verzorgers (ouders, oma) moeten gaan
werken om in de eerste levensbehoeften te
kunnen voorzien.
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Het gebeurt dikwijls dat er niet echt naar deze kinderen omgekeken
wordt. Doordat mensen geen of heel weinig scholing gehad hebben,
weten ze niet dat met wat zorg het leven van deze kinderen veel
verbeterd kan worden. Bovendien zijn er voor deze kinderen bijna
geen opvangmogelijkheden. Daarom wil Future For Young People op
het terrein van de zorgboerderij een dagverblijf bouwen waar deze
kinderen voor een aantal dagen per week naar toe kunnen. Dit om het
leven voor deze kinderen draaglijker te maken, maar ook om hun
verzorgers een stuk te ontlasten.
Omdat dit een project is dat niet zelfvoorzienend kan worden zijn we
op zoek naar mogelijkheden waardoor er elk jaar voldoende geld zal
zijn om het project draaiende te houden. Er moet een busje
aangekocht worden om de kinderen mee op te halen en weer thuis te
brengen. Er moet een chauffeur en personeel aangenomen worden en
het onderhoud en de brandstof voor het busje zijn een aantal vaste
kosten die dit met zich mee zullen brengen.
Dit project zal als thema krijgen: Leave no one behind.
Voor meer info: www.futureforyoungpeople.nl
Contact info@futureforyoungpeople.nl 06-42794428/0493-496020
3. Project van pater W. van Meijl, India
De voorgaande jaren hebben de mensen in Sterksel met Kerstmis ook
een gift gedaan aan de parochie Laitkynsew in India. In die parochie
werken de paters salvatorianen. Omdat onze pastoor tot die
congregatie behoort en omdat de parochianen in Laitkynsew
financiële steun goed kunnen
gebruiken bij hun project, willen
we als parochie hen ook helpen.
Het geld wordt volledig én
rechtstreeks aan die parochie
overgemaakt.
Zoals u op de foto kunt zien is het
schoolgebouw klaar. Op 1 februari van dit jaar werd het 100-jarig
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bestaan van de kerk gevierd en bij die gelegenheid werd het nieuwe
schoolgebouw, dat vlak bij de kerk ligt, ingezegend. Mede dankzij
uw hulp hebben deze kinderen nu een toekomst. Ze kunnen in school
blijven en hebben nu de mogelijkheid om zich te bekwamen in een
vak. Uw bijdrage betekent toekomst voor deze kinderen.

Uit de missionaire hoek
Sinds 1991 ben ik lid van het Sterksels Parochieel Missie Centrum.
Sinds jaar en dag houden we in de kersttijd de jaarlijkse enveloppen
actie voor de eigen mensen met een missie. Ook dit jaar vindt u in dit
blad een enveloppe welke u – liefst met inhoud - kunt inleveren in de
offerblok achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook
kunt u een bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL91 RABO
0115 9129 32.
Dit jaar steunen we drie projecten. Het project van pater Wim Giesen
in São José dos Pinhais, Brazilië, het project van Petra van den
Heuvel "Future For Young People" in Gambia en het project van
pater Wim van Meijl, steun aan de Petrus- en Paulusparochie in
Laitkynsew, in Noord-Oost India. Over deze projecten vindt u op blz.
meer informatie.
Graag wil ik u vertellen over het Vastenaktieproject wat best een
succes genoemd mag worden. Drie jaar hebben we aan dit project
van pater Mervin (werkzaam in Maarheeze en Heeze) gewerkt,
samen met de dorpen uit de gemeente Heeze-Leende, Cranendonck
en Someren. We hebben het bij Vastenaktie aangevraagd als eigen
doel project samen met de congregatie De Haralds of Good News van
pater Mervin. Het ging om een opvanghuis bij een school in Bonakal,
een arm gebied in India, voor kinderen van de laagste kaste, zodat ze
de school af kunnen maken zonder de dreiging van tewerkstellen of
misbruik.
Omdat het zo 'n groot project was, is het in drieën gedeeld en ieder
jaar hebben we de begroting gehaald!
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De opbrengst van de samenwerkende dorpen dit jaar was volgens
Vastenaktie € 31 667,02.
Hierbij kwam 1/3 van rechtstreekse giften uit het postcode gebied
€ 570,17
Het totaal van deze bijdrage werd door Vastenaktie vermeerderd met
50%
€ 48 355,79
Sterksel bracht hiervan € 1551,53 bijeen! Met dit bedrag kun je in
India heel wat voor elkaar krijgen.
Het mooie van het project was het snelle resultaat. Binnen het jaar
was het deel waarvoor we actie voerden, gerealiseerd. "Wat? Een
project in India? Corruptie! Er blijft zoveel aan de strijkstok hangen!
Doe ik niet aan mee!" Met die uitspraken werd ik om de oren
geslagen toen ik langs de deuren ging. Maar niet met dit project!
In 2013 zijn we begonnen met het project. De eerste vleugel, het
verblijf voor de jongens, kwam in juni 2014 gereed. Dit jaar juni kwam
de meisjesvleugel gereed en waar we dit jaar actie voor gevoerd
hebben, is al een heel eind gevorderd. Het gaat nu om een
gemeenschappelijke keuken en was- en afwasvoorzieningen, studie-,
recreatie- en verblijfsruimten. Het gehele gebouw moet aan 90
kinderen onderdak bieden. De exploitatie van het gebouw wordt voor
een groot deel gefinancierd door het extra schoolgeld voor de beter
gesitueerden en de congregatie staat garant.
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Als ik dit alles zo overzie krijg ik er een goed gevoel bij. Dit hebben
we met elkaar toch maar voor elkaar gekregen. Hartelijk dank allemaal!
(Wim Stolp, namens het Parochieel Missie Centrum.)

Aan al onze lezers :
een gezegend Kerstmis
en
een voorspoedig Nieuwjaar
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TER INSPIRATIE : vertrouwen
Een bakker kreeg boter van een boer
en de boer brood van de bakker.
Na een tijdje viel het de bakker op
dat de stukken boter van de boer,
die drie pond zouden wegen
steeds lichter werden.
Zijn weegschaal gaf hem gelijk
en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter.
“Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben”,
zei de rechter tegen de boer,
“dit stuk zou drie pond moeten wetgen, het weegt echter veel
minder.”
“Dat is uitgesloten, meneer de rechter,” zei de boer,
“ik heb het elke keer nagewogen.”
“Misschien kloppen uw gewichten niet,” meende de rechter.
“Hoezo gewichten?” vroeg de boer stomverwonderd,
“ik heb helemaal geen gewichten. Die gebruik ik nooit.”
“Maar waar weegt u dan mee, als u geen gewichten heeft?” vroeg de
rechter.
“Heel eenvoudig,” zei de boer, “ik krijg mijn brood van de bakker
en hij krijgt boter van mij.
Een brood weegt drie pond.
Dus leg ik mijn boter links op de weegschaal
en een brood rechts
en zo weeg ik dat af.”
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Toekomst van ons parochieblad
In ons vorig kerstnummer schreven wij over de fusie van de parochie in Geldrop, Heeze, Mierlo, Leende en Sterksel, die per 1 januari
2015 een feit zou zijn en de naam zou dragen: RK Parochie Heilige
Nicasius. Er was een kerkbestuur geformeerd met een afgevaardigde
uit elke geloofsgemeenschap.
Vol goede moed zijn de bestuursleden ook gestart. Er is veel voorbereidend werk gedaan door de stuurgroep en er waren draaiboeken
aanwezig over b.v. "actie kerkbalans", "communicatie", "kerkgebouw", "secretariaat", "begraafplaats", enz. In die draaiboeken werd
beklemtoond dat het bestuurslid
met die bepaalde portefeuille met
de afgevaardigden van de lokale
gemeenschappen bijeen zou komen
om te overleggen hoe de fusie voor
hun werkveld handen en voeten
kon krijgen. Maar het is helaas heel
anders gelopen.
In dit aflopende jaar zijn de lokale vertegenwoordigers van de
parochieblaadjes geen enkele keer samengekomen om te overleggen
hoe het parochieblad er zou gaan uitzien. Een gezamenlijk blad?
Handhaven van de lokale bladen? Andere vorm van communicatie,
bv. Nieuwsbrief? Digitale communicatie?
Volgens onze informatie zullen begin volgend jaar de verschillende
vrijwilligers, die nu voor het parochieblaadje voor hun gemeenschap
zorgen, bij elkaar komen om te overleggen hoe de toekomst van het
parochieblad er gaat uitzien. Wij houden u op de hoogte.
We zijn er wel van overtuigd hoe belangrijk de communicatie op de
dag van vandaag is, ook op kerkelijk én parochieel vlak.
(p. W. van Meijl)
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Allerheiligen, Allerzielen
Op zaterdag 31 oktober 2015 vierden we in de parochie het feest van
Allerheiligen en Allerzielen. Na afloop van de plechtige eucharistieviering was er dit jaar voor de derde keer een tocht met kaarslichtjes
naar het verlichte kerkhof. Zo'n honderd mensen liepen mee.
Na een kort woordje van de pastoor plaatsten alle mensen een kaars
op het graf van hun dierbaren.
Door het zachte weer en de vele
kaarsen op het kerkhof hing er
een ingetogen en vredige sfeer.
Iedereen was even in gedachte
dicht bij die mensen die hun zo
na stonden. De meesten gingen
niet meteen naar huis, maar
spraken nog met vrienden en
familieleden. Het was dit jaar
heel mooi en die honderden lichtjes, ze brandden zowat de hele week.
Dank aan de dames die dit zo mooi geregeld hebben.
(Wim Stolp)

Ziekencommunie
Parochianen die met Pasen niet naar de kerk kunnen komen en toch
de heilige communie thuis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor
opgeven op het parochiesecretariaat in Leende: 040-2061215. De
pastoor zal u dan komen bezoeken.

Colofon
Dit blad is samengesteld door p. W. van Meijl, waarbij de
afzonderlijke schrijvers hun bijdrage hebben aangeleverd. Dank voor
deze inzet en betrokkenheid. Samen willen we werken aan parochieopbouw.
Het adres van het parochieblad: Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel.
040-2061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com

