parochie

H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende

Jaargang 6, nummer 10, december 2015
VOORWOORD
U ontvangt deze Nieuwsbrief op de 3e zondag van de advent. Deze zondag wordt in de liturgie ook
wel "zondag Gaudete" genoemd, wat wil zeggen: zondag van de vreugde. In de lezingen van deze
zondag worden de toehoorders aangespoord te jubelen en te juichen. "Israël, verheug u en wees blij
met heel uw hart" zegt de profeet. En de apostel Paulus roept de christenen van Filippi op om zich
in de Heer te verheugen. "Verheug je altijd" schrijft Paulus. "Wees altijd
blij!" Waarom?
Omdat de Heer nabij is, omdat het kerstfeest dichterbij komt. We hebben
de 3e kaars ontstoken aan de adventskrans, en zien uit naar het komende
kerstfeest, opdat het ware licht mag schijnen in onze duisternis.
Heeft u al eens stil gestaan bij die woorden "vreugde", of "blijheid" of
"opgewektheid"? Welke uitstraling hebben blije en opgewekte mensen! Hoe staan zij in het leven
en wat kunnen ze ons leren?
Blije mensen zitten goed in hun vel, weten het leven te relativeren, hebben een stevige overtuiging,
zien de positieve kanten van het leven en weten het pessimisme in en rondom ons een plaats te
geven.
Als christenen hebben we een vreugdevolle boodschap. Met Kerstmis gedenken en vieren we
immers dat Jezus geboren is, dat God mens geworden is en in ons bestaan is getreden. Hij heeft ons
een blijde boodschap gebracht, een boodschap die bestemd is voor alle mensen van goede wil.
Kerstmis is het feest van verbondenheid, van sfeer, van licht en van vreugde.
Die vreugde wil ik u allen van harte toewensen. De vreugde dat God ons nabij is, dat Hij barmhartig
is en dat Hij een goede boodschap voor ons heeft. Die vreugde moge ons de nodige kracht geven.
p. W. van Meijl

VIERINGEN MET
vrijdag 18 december
zondag 20 december
donderdag 24 december

KERSTMIS
: 13.00 uur
: 10.00 uur
: 14.00 – 15.30 uur
: 15.30 uur
: 18.30 uur
: 20.30 uur
: 22.30 uur

EN NIEUWJAAR
decemberviering KBO in de kerk
hoogmis m.m.v. mannenkoor
kerstconcert Leends Accoord
kerstviering in Leenderhof m.m.v. dameskoor
gezinsviering met kerstspel
kerstviering m.m.v. zanggroep Switch
eucharistieviering m.m.v. dames- en
Mannenkoor
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vrijdag 25 december . HOOGFEEST VAN
11.00 uur

KERSTMIS
eucharistieviering m.m.v. Leends Accoord

zaterdag 26 december : TWEEDE KERSTDAG
10.00 uur
eucharistieviering m.m.v. dames- en
mannenkoor
geen viering in Leenderhof
zondag 27 december
: 10.00 uur
hoogmis m.m.v. dameskoor
dinsdag 29 december
: 15.00 uur
Kindje wiegen: bewoners van Leenderhof
donderdag 31 december
: 19.00 uur
eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
- als dank bij het afsluiten van 2015 vrijdag 1 januari 2016: NIEUWJAARSDAG
11.00 uur
zaterdag 2 januari
16.30 uur
zondag 3 januari
10.00 uur

Aan allen:

eucharistieviering m.m.v mannenkoor
eucharistieviering in Leenderhof
feest van de Openbaring: hoogmis m.m.v.
mannenkoor

Gezegende Kerstdagen
Voorspoedig Nieuwjaar
Bezoek aan de kerststal
25 december: van 13.00 t/m 17.00 uur
26 december: van 15.00 t/m 17.00 uur

PAROCHIEBERICHTEN
* Op 22 november hebben de leden van ons dames- en mannenkoor hun patrones, de heilige
Caecilia, gevierd. Na de plechtige hoogmis, waarin zij hun muzikale klanken hebben laten horen in
een goed gevulde kerk, gingen de leden naar Brasserie Gezellig voor een kopje koffie met vlaai.
Hun Caeciliafeest hebben de leden van het mannenkoor al op zondag 15 november gevierd met een
gezellig etentje en de dames zijn op donderdag 26 november in het zaaltje van Roothans bij elkaar
gekomen voor hun feestje. Bij die gelegenheid hebben de koorleden afscheid genomen van mevr.
Mariet van Lieshout-Geven, die om gezondheidsredenen niet langer meer lid kan zijn. Mariet is
vanaf het begin, 8 september 1967, lid van ons dameskoor. Van harte proficiat voor deze jarenlange
en trouwe inzet. Als parochie zijn we haar heel dankbaar voor deze grote toewijding en betrokkenheid. Ze ontving in aanwezigheid van haar echtgenoot Frits een parochiële oorkonde van p. W. van
Meijl.
* Na goed overleg tussen p. W. van Meijl (parochie), Johan Bax (Gilde van Leenderstrijp) en de
naaste familie werd besloten om de uitvaartdienst voor Jos Deeben in openlucht bij de SintJanskapel op dinsdag 1 december 2015 te houden. Iets ongebruikelijks? Misschien wel, maar de
overledene én zijn partner José hadden een goede band met de Sint-Jansvieringen in Leenderstrijp,
waar ze de laatste jaren steeds bij aanwezig waren. “Die viering heeft iets,” aldus de partner van
Jos. Ze wonen in Amersfoort en zijn beiden werkzaam bij de afdeling Archeologie van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarvan Jos het hoofd was. Beiden kenden ze de plek goed
en zo hebben we op een passende en waardige manier van Jos afscheid genomen in een
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woorddienst, met muziek, herinneringen en symboliek en gebed. Er waren wel zo’n 400 mensen bij
de afscheidsviering aanwezig, afkomstig uit heel het land én zelfs het buitenland. Jos is op het
kerkhof in Valkenswaard begraven.
* In de week van 7 t/m 11 december heeft de grote kamer in de pastorie na tientallen jaren de
noodzakelijke opknapbeurt gekregen. Het plafond is gewit, de muren hebben een nieuw behang, er
ligt een nieuwe vloerbekleding en de overgordijnen komen nog. Het ziet er nu keurig uit.
Dankjewel aan al de vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit alles in orde te brengen. In deze
grote kamer vinden heel wat parochiële activiteiten plaats.
* Luciabeeld. Op zondag 13 december viert de kerk het feest van de H. Lucia. Bij die gelegenheid
hebben we haar houten beeld vanuit de doopkapel in de kerk geplaatst, in de
buurt van de Mariakapel. Nu kijkt ze naar voren, de kerk in.
De H. Lucia (volgens traditie 283-304) is een christelijke martelares. Ze was de
dochter van een Romeins burger in Syracuse. De H. Lucia weigerde het huwelijk
met een heidense echtgenoot én ook om een offer aan de keizer te brengen.
Daarom werd ze op verschillende wijzen gemarteld. Uiteindelijk werd ze met een
zwaardteken om het leven gebracht. De fatale wond zou zijn toegebracht door
met een zwaard door haar hals te steken.
* Omdat pastoor W. van Meijl eervol ontslag heeft gekregen, zal vanaf 2016 het
pastoraal team van de Nicasiusparochie één keer per maand voorgaan in de
hoogmis in Leende: op 14 februari kapelaan P. Koen, op 13 maart p. Mervin. De
planning voor de volgende maanden volgt nog.
* Kleutercatechese. Verschillende jaren heeft Martine Goyarts met nog enkele enthousiaste moeders
de kleuters weten te begeesteren en voor te bereiden op Kerstmis en Pasen. We zijn deze moeders
veel dank verschuldigd. Nu is Ivonne van Kuijk bereid om met andere moeders dit werk over te
nemen. Proficiat voor deze opvolging. Op woensdag 16 december a.s. zijn de kids uit groep 1 t/m 4
welkom in de pastorie van 15.00 uur tot 16.30 uur om te luisteren naar het kerstverhaal én om zelf
iets moois te knutselen. Welkom kinderen.
* Sinds 19 juli 2011 is de website van onze parochie in de lucht. Misschien vraagt u zich ook wel
af: waarom die website voor zo’n kleine parochie? Hoe vaak wordt de parochie bezocht of
aangeklikt? Hieronder geven we u het overzicht van dit jaar. Oordeel zelf. (Onze gewaardeerde
dank aan Toon Kees die onze website technisch bedient.)
Maand
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* Voor de zevende keer op rij vragen we aandacht voor onze schoenendoosactie, die ieder jaar opnieuw een succes is geweest. Dit jaar gaan de cadeaus
naar Mieke van den Heuvel, die samen met haar man hulp biedt aan
kinderen in Gambia via hun stichting: www.stichtingwwtoegankelijk.nl
Let op: neem een klein doosje en doe dat goed vol. Het vervoer van grote
dozen die niet vol zijn, is te kostbaar! De kinderen in Gambia hebben graag
voetbalschoenen, sportschoenen, sportkleding, schoolspullen, speelgoed. Als je dat over hebt of niet
meer gebruikt, maak er een kind blij mee. Heb je nog vragen: bel of mail naar de werkgroep
gezinsvieringen: Marieke van Lieshout: 040-8481900; gezinsvieringen.leende@gmail.com
Actie schoenendoos
* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het laatste weekend van januari uit te geven.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 8 november 2015: Keano van der Kruis, zoon van Peter van der Kruis en
Petra van der Kruis-Cox en broertje van Stan en Stef, Heeze.
* 29 november 2015: Lize van den Eijnden, dochter van Rob van den Eijnden
en Karlijn van den Enden, Anjerstraat.
* 13 december 2015: Guus Umans, zoon van Ludo Umans en Hanneke Umansvan der Kruis en broertje van Maud, Strijperstraat
* 13 december 2015: Lotte Ras, dochter van Marijn Ras en Sofie van den Groenendaal, Burg.
Vogelslaan
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat de
dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en leven in de geest
van Jezus.

Overleden
* 28 november 2015: Henk van Asten, echtgenoot van Tiny van Asten-Brugmans. Hij
heeft gewoond in Kroonakker en is 56 jaar geworden.
* 9 december 2015: Jan van Meijl, echtgenoot van Grada van Meijl-Claassen (†). Hij
heeft de laatste jaren gewoond in Maarheeze en is 93 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit
overlijden getroffen is. Wij wensen de families 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geluk
Geluk is
overdag wat zon
in de avond wat schaduw
soms wat regen
ook wat wind
wat stilte en bloemen

Geluk is
een mens
die je liefheeft
een mens die je naam
steeds noemen zal.
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HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Op 8 december 2015 heeft onze paus Franciscus plechtig het Heilig Jaar of het Jubeljaar 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? Uitzichtloos.
En dan staat er dat prachtig zinnetje, toen Jezus de rouwstoet tegemoet zag komen: "Toen de Heer
haar zag, was Hij ten diepste begaan met haar" (v. 13). Of een andere vertaling: "Als de Heer haar
ziet, raakt alles in Hem over haar bewogen." Beter kun je een grote betrokkenheid niet verwoorden.
Alles in je roert zich, je moet iets doen. En dat doet Jezus ook. Hij wil dat deze vrouw toekomst
heeft. Met het aanraken van de lijkbaar keert de levensadem in de jongen terug. Zo geeft Jezus de
zoon terug aan zijn moeder.
Met dit voorbeeld – en zo staan er nog meerdere in het Nieuwe Testament – raken we de kern van
barmhartigheid. Barmhartigheid is ten diepste begaan zijn met; je innerlijk diep geraakt weten;
innerlijk diep bewogen zijn, enz. Barmhartigheid betekent dus liefdevolle aandacht, medelijden,
ontferming, erbarmen. En Jezus handelt. Hij brengt de gestorven zoon van een weduwe weer tot
leven.
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.
Samenvattend kunnen we schrijven: barmhartigheid is allereerst een kwaliteit van God. Het
betekent dat God zich geraakt weet, diep geroerd én dat Hij handelt. Hij is vergevingsgezind.
Omdat God barmhartig is, is de barmhartigheid een opdracht voor de mens om zoals God
vergevingsgezind te zijn. Menselijke barmhartigheid houdt concreet in dat hij daadwerkelijke hulp
biedt. Denk aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Bezinningsavond : vanuit de fusieparochie zal pastoor Sjef v.d. Maazen op 16 december in het
Antoniushuis, Stationsstraat 21 te Geldrop van 20.00-21.00 uur spreken 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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VASTENACTIE BONAKAI 2013-2015
Dit driejaren project van de MOV-groepen van de parochies in de gemeente Heeze-Leende,
Cranendonck en Someren, beoogde de bouw van een kindertehuis voor 90 kinderen nabij een
Engels type school in Bonakal (India). Om Dalit (laagste kaste) kinderen en zwerfkinderen
(Adivasi) een verblijf en onderwijs te bieden.
Met de bouw begonnen in sept 2013 op een terrein bi de school. Nu zijn we twee jaar verder. De
jongens vleugel (juni 2014) de meisjes vleugel (juni 2015) in gebruik genomen.
Met de gelden van Vastenaktie
2015 wordt het laatste deel
(centrale keuken, was- en afwasvoorzieningen, studie ruimten,
recreatie ruimten, verblijfsruimten)
gebouwd.
Op bijgaande foto ziet u de eerste
groep kinderen poserend, augustus
2015, tussen de twee woonvleugels.
Daartussen wordt nu het derde deel gebouwd. Met drie begeleiders-verzorgers van de Indiase orde
van “St.Joseph Sisters of St.Marc” die hun intrek hebben genomen in het meisjes verblijf.
Eén van de eerste meisjes van de groep die inmiddels daar
verblijven: Kondeti Tejaswi ,11 jaar, schreef het volgende:
(Transcript)
Ik ben zo blij dat ik in dit huis mag wonen. En de basis
school en vervolg onderwijs af kan maken. Ik woonde op 1
uur reistijd (met de schoolbus) van deze school.
Achterafgelegen, altijd bezig om, waar maar mogelijk;
ergens wat te verdienen, te vinden, op te doen, om te kunnen
leven, ….
Vroeg donker, geen elektrische licht, zodat ik na terugkomst,
als ik al tijd had, amper huiswerk kon maken. Wat in groep
8 wordt verwacht. Ik was zo bang dat ik van school moest,
niet verder kon leren.
Zo fijn wat u gedaan heeft en nog doet voor ons tehuis.
Kondeti Tejaswi
Alle gevers bedankt; namens de huidige en toekomstige kinderen.

DANKBETUIGING
Beste parochianen,
Hartelijk en veel dank voor de steun
die u ons gegeven hebt
bij onze diamanten bruiloft !
Wij mogen terugzien op een welgeslaagd feest.
Iedereen is zeer tevreden over dit feest
en wij vonden het geweldig.
Jan en Nellie Louwers-de Martines

ADVENTSACTIE
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Zoals in de voorgaande jaren willen we ook dit jaar onze adventsactie bestemmen voor onze
zusterparochie in India. Als christenen voelen we ons immers met elkaar verbonden. Niet alleen
omdat de parochie in India, Laitkynsew, dezelfde naam heeft als ons kerkgebouw ( St.-Petrus’
Banden) , maar ook omdat daar de paters salvatorianen werkzaam zijn. Pater W. van Meijl hoort
immers tot die congregatie en zal ervoor zorgen dat het
bijeengebrachte geld volledig en rechtstreeks naar die SintPetrusparochie wordt overgemaakt.
In de Mariakapel, maar ook achter in onze kerk, vindt u een
envelop waarin u uw bijdrage voor onze zusterparochie kunt
doen. Wilt u deze envelop dan in de collectebus in de kerk
deponeren of in de huisbrievenbus van de pastorie. Wij zorgen
ervoor dat het geld in Laitkynsew komt én danken u reeds voor
uw bijdrage.
Inmiddels is de nieuwe school (zie foto hierboven) op 1 februari 2015 ingezegend én in gebruik
genomen De school ligt naast de 100-jarige kerk, wiens eeuwfeest op 1 februari groots is gevierd.
De kinderen zijn blij en gelukkig omdat ze nu naar school kunnen en omdat ze nu toekomst hebben,
dankzij uw bijdrage.

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.”
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“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.”

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)
(Kerststal in Leende)

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)
=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het secretariaat onder leiding van pastor 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 pastor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

