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Jaargang 7, nummer 10, december 2016
VOORWOORD
De 3e kaars aan de adventskrans hebben we dit weekend ontstoken. Méér licht in onze duisternis,
méér warmte en uitzicht. Juist in deze dagen als het buiten vroeg donker wordt en de avonden en
nachten langer, zien we uit naar het licht. De 4e kaars sluit de adventstijd af. Vol verwachting kijken
we dan uit naar het feest van Kerstmis, het feest van licht en vrede en vreugde.
In de advent vieren we dat het licht naar ons toekomt. Jezus, het
Licht, wil ons verlichten en verwarmen. Het is zoals met het
zonlicht. Dat is altijd in beweging, is elk uur anders. Het verwarmt
ons ook, het doet ons genieten, het stemt ons tot andere mensen.
Zo wordt Jezus de “sol invictus” genoemd, de onoverwinnelijke
zon. De zon die altijd schijnt. Je hoeft niets te doen, maar je wel
bewust te worden dat je opgenomen bent in dat goddelijk licht, dat
komt en gaat. Gods Licht is niet te doven,
Gods licht breekt door, hoe dan ook,
Gods licht groeit, wint aan kracht. De 4e kaars van de adventskrans is daar een teken van.
Door Jezus komt alles in een ander licht te staan. Hij maakt ons duidelijk wat echte menselijke
waarden zijn: geluk, vrede, goedheid en liefde. Die wens ik u allen van harte toe. Zalig Kerstmis.
p. W. van Meijl.

VIERINGEN MET KERSTMIS
vrijdag 16 december
dinsdag 20 december
zaterdag 24 december

EN NIEUWJAAR

: 13.30 uur
: 13.00 uur
: 15.30 uur
: 18.30 uur
: 20.30 uur
: 22.30 uur

kerstviering Zonnebloem, in de kerk
kerstviering KBO, in de kerk
kerstviering in Leenderhof m.m.v. dameskoor
gezinsviering met kerstspel
eucharistieviering m.m.v. zanggroep Switch
eucharistieviering m.m.v. dames- en
mannenkoor
zondag 25 december . HOOGFEEST VAN KERSTMIS
11.00 uur
eucharistieviering m.m.v. Leends Accoord
maandag 26 december : TWEEDE KERSTDAG
10.00 uur
eucharistieviering m.m.v. dames- en
mannenkoor
dinsdag 27 december
zaterdag 31 december

: 15.00 uur
: 19.00 uur

Kindje wiegen: bewoners van Leenderhof
eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
- als dank bij het afsluiten van 2016 -
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zondag 1 januari 2017: NIEUWJAARSDAG
11.00 uur
zaterdag 7 januari
16.30 uur
zondag 8 januari
10.00 uur

eucharistieviering m.m.v mannenkoor
eucharistieviering in Leenderhof
Feest van de Openbaring des Heren: hoogmis
m.m.v. het mannenkoor

PAROCHIEBERICHTEN
* Op dinsdag 8 november is het nieuwe seizoen gestart van “Op de
koffie/thee bij de pastoor.” Het is het 8e jaar in successie. Met 28 personen
waren ze in de grote kamer van de pastorie aanwezig, weduwen, lotgenoten,
die bij een kopje koffie/thee gezellig bij elkaar zaten en ervaringen met
elkaar konden delen. Hartverwarmend.
Om de 3 weken is zo’n bijeenkomst, van november tot maart. Er is tijd voor
onderling gesprek, voor bezinning, aan het begin en op het einde, voor een
drankje, voor gezelligheid en aandacht voor elkaar.
* Op zondag 13 november hebben we op het einde van de hoogmis het gouden bruidspaar Jan en
Mien Seijkens toegezongen. Van harte proficiat met dit jubileum en alle goeds gewenst voor de
toekomst, te midden van hun kinderen, kleinkinderen en dierbaren.
* Met 32 personen waren we op maandag 14 november in de grote kamer van de pastorie. Het
diamanten bruidspaar Harrie en Maria Loos heeft te midden van de koorleden, het dames- en
mannenkoor, hun 60-jarig huwelijksjubileum willen vieren. Van harte proficiat en alle goeds voor
de toekomst en bijzondere dank aan Maria voor haar jarenlange inzet in diverse parochiële koren.
* In de eucharistieviering op 19 november hebben de leden van ons dames- en mannenkoor hun
patrones, de heilige Caecilia, geëerd. De zang van beide koren klinkt prachtig in onze kerk.
* Wat was het toch gezellig! Oh, wat heb ik genoten! En die sfeer, die verbondenheid. Geweldig!
Dergelijke uitspraken mochten we horen n.a.v. de VIP-avond in de Meent op zaterdag 19
november. “De Lollypops” uit Someren zorgden met hun liedjes en hun contact met de aanwezigen
voor een goede stemming, wat de zaal zichtbaar goed deed. De reactie van het duo staat op blz. 6.
* Op donderdag 24 november hebben de dames van ons dameskoor hun Caeciliafeest gevierd.
Wegens ziekte van diverse leden was de groep dit jaar niet zo groot, maar de sfeer was wel goed.
Enkele jubilarissen werden gehuldigd om hun jarenlange en trouwe inzet: Corrie Verspeek-de Waal
(12,5 jaar), Mien Bax-Scheepers (25 jaar), Mien Cardinaal-Peek (45 jaar) en Toos Kerkhofs-Noten
(45 jaar). Ze ontvingen van het bestuur passende attenties en p. Van Meijl sprak woorden van dank
en waardering voor hun toewijding. Proficiat, dames, voor deze betrokkenheid.
* Met velen waren ze in de kerk van Sterksel aanwezig: de gildebroeders en gildezusters van het
gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara, op zaterdag 26 november 2016. Een ware invasie vanuit
Leende. De gildebroeders en –zusters vierden hun patronessen: de H. Catharina van Alexandrië
(feestdag 25 november) én de H. Barbara (feestdag 4 december) én ook hun teeravond, waarop ze
de 2 jubilarissen Gerrit van Happen en Tinie van Meijl hebben gehuldigd vanwege 60-jarig
lidmaatschap. Dank u wel, gildebroeders en gildezusters, voor uw bijdrage aan de parochie.
* Op zondag 27 november hebben we in de eucharistieviering van 10.00 uur stil gestaan bij het
diamanten huwelijksfeest van Harrie en Maria Loos. Van harte proficiat met dit 60-jarig
huwelijksfeest en alle goeds gewenst te midden van de kinderen, familieleden, vrienden en
bekenden.
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* Op 5 december hebben de leden van de werkgroep die maandelijks de kerk schoon houden, in de
pastorie bij een kop koffie/thee met een stuk vlaai, afscheid genomen van Toos van der Palen-Bax,
die sinds januari 2008 trouw meegeholpen heeft de kerk te poetsen. Dankjewel, Toos, voor deze
inzet en betrokkenheid. De werkgroep is blij dat Mien Jassen de werkgroep is komen versterken.
Dankjewel, Mien en we hopen dat je je thuis mag voelen in deze werkgroep.
* Sinds het vertrek van pastoor T. de Vries (†) in oktober 2003 is een nieuwe werkgroep actief
geworden: de pastoriewacht. De vrijwillig(st)ers van deze werkgroep komen per twee volgens een
schema op vrijdagmorgen naar de pastorie om die dan te “bemannen”. Zo is er elke werkdag in de
voormiddag iemand aanwezig in de pastorie om de mensen te woord te staan en telefoons te
beantwoorden. Als geloofsgemeenschap kiezen we voor een persoonlijk contact met de mensen.
Dit jaar zijn de volgende personen ruim 12,5 jaar “in dienst”: Jan Verberne en Mia van Mierlo, Jos
Jonker en Jet Kees- van Eert, Mien van der Heijden en Nelly van der Heijden, Ria van der Palen en
Arie van der Palen. We willen deze vrijwillig(st)ers hartelijk danken voor hun jarenlange trouwe
inzet en hun betrokkenheid erg waarderen. Ze hebben allen een parochiële oorkonde ontvangen
voor hun grote toewijding.
* Zoals in onze Nieuwsbrief staat, hebben we nog een eigen website. Wordt daar wel gebruik van
gemaakt? vraagt u zich misschien af. Hieronder vindt u het antwoord. In de maanden februari t/m
mei haperde er helaas iets aan de teller.
2016
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Jul 2016
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1,269

3,560

11,825

906.67 MB

Aug 2016

467

1,426

3,774

11,942

977.08 MB

Sep 2016
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1,416

3,946
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1.06 GB
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4,759

13,903

1.17 GB
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491
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* De volgende nieuwsbrief hopen we in het laatste weekend van januari 2017 uit te geven.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 11 december 2016: Suze Joppen, dochter van Mark Joppen en Maartje Staals,
Strijperstraat
Proficiat aan deze dopelinge. Ook gelukwensen aan haar gelukkige ouders en
familie. We hopen dat ze veilig en gezond mag opgroeien tot iemand die
gelukkig is en leeft in de geest van Jezus.
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Overleden
* 11 november 2016: Mien de Brouwer, weduwe van Tinus Jaspers. Ze heeft
gewoond in het Postkantoorstraatje en is 93 jaar geworden.
* 18 november 2016 : Jos van Engelen, uit Maarheeze. Hij heeft gewoond in de
Moonslaan en is 69 jaar geworden.
* 5 december 2016 : Mien Valkenaars. Zij heeft de laatste jaren gewoond in
Leenderhof en is 91 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 hen steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

VANUIT DE NIEUWE PAROCHIE :
Als de Bijbel je lief is …
Bijbelse gespreksavonden
Wanneer ?

* woensdag 16 november 2016 te Heeze:
Neem en lees!
* woensdag 30 november 2016 te Geldrop:
De Bijbel: geschiedenis van een volk door de eeuwen heen.
* woensdag 14 december 2016 te Heeze:
Weet: De bijbel is geen boek maar een bieb!
* woensdag 8 februari 2017 te Geldrop:
Wat bedoelde de schrijver toen?
* woensdag 22 februari 2017 te Heeze:
Meerdere overleveringen samengevoegd en twee scheppingsverhalen? Hoezo?
* woensdag 15 maart 2017 : te Geldrop
Meer betekenissen in één tekst? Kan dat?

Waar?

Heeze: Martinushonk, naast de kerk
Geldrop : St.-Antoniushuis, Stationsstraat 21

Tijd

20.00 uur – 21.30 uur

Door

Pastoor Sjef van der Maazen

Verbinding zoeken,
verdeeldheid overwinnen
samenwerken aan vrede en geluk
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BELEIDSNOTA VAN ONZE BISSCHOP
In onze vorige Nieuwsbrief schreven we over de beleidsnota van onze bisschop
mgr. G. de Korte met de sprekende titel “Samen bouwen in vertrouwen “. De
bisschop hoopt dat zijn nota onder de gelovigen de nodige aandacht vindt.
Vandaar dat we nu een gedachte publiceren over de verantwoordelijkheid van de
gelovigen.
“Graag nodig ik dan ook alle gedoopten van ons bisdom uit hun verantwoordelijkheid te nemen en
hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze katholieke geloofsgemeenschap. Pastoraat vormt
een gezamenlijke opdracht van allen die gedoopt zijn, gewijden en leken. Wij worden door de Heer
uitgenodigd samen te bouwen aan onze hedendaagse Kerk, met hoop en gelovig optimisme.” (p. 1)

KERSTMIS
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem.
Ze pasten buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders
en het licht van God straalde om hen heen.
De herders werden bang.
Maar de engel zei: “Jullie hoeven niet bang te zijn,
want ik breng jullie goed nieuws.
Het hele volk zal daar blij mee zijn.
Vandaag is jullie een redder geboren: Christus de Heer,
Hij is geboren in Betlehem, de stad van David.
En zo kunnen jullie hem herkennen:
het kind ligt in een voerbak
en in doeken gewikkeld.”
Goddelijk Kind,
in deze kerstnacht vragen wij U:
omring ons met Uw Licht,
zoals het straalde om de herders heen.
Laat engelen opnieuw vertellen
dat we niet bang hoeven te zijn
en ook ons goed nieuws brengen.
(Op weg naar Kerstmis 2016, p. 50)

Aan allen:

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
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TER INSPIRATIE
Gezegend zijt Gij, God,
die uw Licht schenkt
aan wie trouw en oprecht zijn van hart.
Gezegend zijt Gij, God,
die met uw Licht de weg wijst
aan wie dolen in het donker.
Gezegend zijt Gij, God,
die afdaalt uit uw hemel
en ons nabij komt in Jezus, Uw Zoon,
Licht uit uw Licht.
Wij loven U en bidden:
raak ons aan met uw Licht,
zodat wij uw nabijheid ervaren.
Wees een lamp voor onze voeten,
een helder Licht in onze nacht
zodat wij zien wat ons te doen staat
en uw weg in liefde gaan. Amen
(Berne Media, Vieren)

VIP-AVOND : reactie van de “Lollypops” uit Someren
Onderstaande e-mail ontving Lenie Hurkmans:
“Hallo Lenie,
Wat waren jullie een enthousiast publiek gisterenavond.
Prachtig gezelschap en iedereen deed mee, geweldig.
Dit doet ons ook heel goed, en ook die man van boven de 90tig mooi toch.
Succes met jullie vrijwilligers groep en dat het zo nog lang door mag gaan.
Rest ons een vraag, zou iemand van jullie een reactie (uiteraard geheel vrijblijvend) in ons
gastenboek www.delollypops.nl willen zetten.
Dit is altijd wel leuk voor diegene die het lezen.
Groetjes “De Lollypops” Someren

Wat was het toch gezellig !!
Als iedereen zich maar betrokken voelt !!
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ADVENTSACTIE
Ook dit jaar willen we onze adventsactie bestemmen voor onze zusterparochie in India. Als
christenen mogen we ons bewust zijn dat we een missionaire opdracht hebben, zowel hier ter
plaatse als ook door onze verbondenheid met christenen elders
in de wereld. We hebben toch dezelfde Vader, God, die van
zijn kinderen houdt. Deze kinderen zijn met elkaar verbonden
door hetzelfde geloof Zo willen wij als vroegere Sint-Petrus’
Bandenparochie onze zusterparochie in India, die ook SintPetrus heet, steunen. In deze parochie werken de paters
salvatorianen. Pater W. van Meijl hoort immers tot die
congregatie en zal ervoor zorgen dat het bijeengebrachte geld
volledig en rechtstreeks naar die Sint-Petrusparochie 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 volledig in Laitkynsew komt én danken u reeds voor uw
bijdrage.
De nieuwe school is in gebruik en het aantal leerlingen stijgt
nog steeds. Op de foto staan de kinderen van de 1e klas. Voor
hen moet natuurlijk gezorgd worden: goede huisvesting,
voedsel en de nodige leermiddelen. Een school blijft altijd
geld kosten. Maar het betekent wel: investeren in jonge
mensen én in hun toekomst. De leerlingen zijn blij dat ze
naar school kunnen en daardoor toekomst hebben, dankzij
uw bijdrage.

KBO-Brabant viert kerst in Valkenswaard met
kerstconcert
Graag nodigen wij u uit voor het kerstconcert dat de werkgroep Identiteit &
Zingeving van KBO-Brabant op vrijdag 23 december in
Valkenswaard organiseert. De muzikale inhoud wordt verzorgd door
het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Het koor is opgericht in 1958
en kent een uitgebreid repertoire. Het heeft opgetreden in de St.
Pieter in Rome, in Parijs, in de basiliek van Oudenbosch en in het
Provinciehuis.
Waar en wanneer?
Kerstconcert Valkenswaard: vrijdag 23 december 2016
Locatie: H. Nicolaaskerk, Markt 55, 5554 CA Valkenswaard
kerk open vanaf:
Start programma:
Einde:

19.00 uur
19.30 uur
21.30 uur

De H. Nicolaaskerk is rolstoeltoegankelijk.
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Aanmeldinformatie
Het concert is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Na afloop wordt een donatie voor koor
en muzikanten op prijs gesteld. Koffie en thee zijn voor eigen rekening.
Aanmelden is aan te bevelen en kan via de aanmeldlink ‘Kerstconcerten’ op www.kbo-brabant.nl
of door het sturen van een mailtje. Vermeldt u dan dat het om het kerstconcert in Valkenswaard gaat
en met hoeveel personen u wil komen. Bellen mag ook naar het secretariaat van KBO-Brabant: 073
– 6444066.

KALENDER
* Kerstmis : Ook dit jaar houden we weer de actie: Maak een kind gelukkig.
Kinderen uit de basisscholen wordt gevraagd te leren delen van hun overvloed
en daardoor andere kinderen, nu in Gambia, gelukkig te maken. In de gezinsviering op kerstavond worden de schoenendozen verwacht én verzameld.
* 5 februari 2017 : gezinsviering : dopelingenviering om 11.30 uur. Alle dopelingen van de laatste
jaren worden met hun ouders, gezin, opa’s en oma’s uitgenodigd. Van doopsel tot 1e communie.
=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater
W. van Meijl, tel. 06-12151593.
Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochie-leende.nl

