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VOORWOORD
Onlangs schreef de bekende psycholoog René Diekstra een column in het Eindhovens Dagblad met
de veelzeggende titel: “Neem een pauze om na te denken.” Is dat geen goed voornemen bij het
begin van dit nieuwe jaar? Neem de tijd om stil te staan bij jezelf, bij je gevoelens van vreugde en
verdriet, bij je gezin, bij het leven.
Treffend zei iemand eens: “Als je de pauzeknop van een machine indrukt, stopt die. Maar als je de
pauzeknop van een mens indrukt, dan start die.” Klopt dat ook? Hebt u ook die ervaring? Dit
betekent dus dat de mens meent altijd bezig te moeten zijn. Het is immers zonde van de onbenutte
tijd. Bezig zijn! Dat is de leuze.
Toch heeft ieder mens, u en ik, momenten nodig om stil te staan bij het
leven, om zich te buigen over allerlei dingen, positieve en negatieve
ervaringen. Je wil toch die belevenissen verwerken én de juiste manier
vinden om ermee om te gaan. Vandaar dat we pauzes nodig hebben,
momenten waarin we ons stilhouden. Letterlijk !! Ons hoofd leeg
maken. Waarin we niet praten of met allerlei prikkelbronnen of
apparaten bezig zijn, maar stil in onszelf verwijlen en gedachten en
gevoelens laten opkomen, daar stil bij staan én er iets mee doen.
Ons leven biedt tal van momenten voor zulke pauzes. Je moet ze wel zien én gebruiken. Wat denk
je van de tijd in de wachtkamer of de tijd in het openbaar vervoer? De meeste mensen duiken
meteen weg achter hun mobiel of iPad of Smartphone. Of wat vind je van een wandeling in de
bossen of een fietstocht in de natuur? Mensen kunnen dan tot zichzelf komen, tot hun innerlijke
bron. Of een bezoek aan een kerk of kapel? Daar de stilte ervaren en gesterkt worden!
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ons brein gebaat is met echte pauzes. Als we in stilte een
tijdje niets doen, wordt een bepaald hersensysteem actief. Dat zorgt ervoor dat gedachten en
gevoelens gesorteerd worden. Op die manier word je dan voorbereid op een volgende periode van
activiteit. Om dus zo goed mogelijk te kunnen functioneren, heb je pauzes nodig.
Voor dit komende jaar wens ik u die nodige échte pauzes toe. Op die manier moge het nieuwe jaar u
geluk en zegen brengen, in overvloed.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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TERUGBLIK 2016
Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik even terugblikken op het afgelopen jaar. Hoe staat het met
onze kerkbetrokkenheid én met het kerkbezoek? Als geloofsgemeenschap mogen we blij zijn met
elkaar. In vergelijking met andere plaatsen mogen we spreken van een goed kerkbezoek, van goed
verzorgde vieringen, van een grote groep vrijwillig(st)ers die de gemeenschap vitaal houden. Met
elkaar willen we de blijde boodschap van Jezus handen en voeten geven, ieder op zijn/haar manier.
Wat heeft het afgelopen jaar onze geloofsgemeenschap gebracht aan positieve, maar ook aan
negatieve gebeurtenissen? Met vreugde denken we terug aan de 17
doopsels (in 2015: 16), de 21 eerste communicanten (in 2015: 25),
de 24 vormelingen (in 2015: 21), het ene kerkelijke huwelijk (in 2015:
1), én 2 gouden huwelijken (in 2015: 2) én zelfs weer een 60-jarig
huwelijk (in 2015: 1).
Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 29
kerkelijke uitvaartdiensten (in 2015: 29). Dit alles hebben we mogen
vieren in onze kerk, in Gods huis.

PAROCHIEBERICHTEN
* Om gezondheidsredenen heeft Gerard Evers zijn vrijwilligerswerk op ons kerkhof helaas moeten
beëindigen. We zijn Gerard veel dank en waardering verschuldigd voor zijn trouwe inzet én
betrokkenheid sinds 2003 bij het onderhoud van het kerkhof. Als herinnering hieraan ontving hij op
15 december 2016 van p. W. van Meijl een parochiële oorkonde. Dankjewel, Gerard.
* Op woensdag 21 december waren van 15.00 – 16.30 uur een 14-tal kleuters in de pastorie
aanwezig voor de kleutercatechese:. Na de verwelkoming gingen de kleuters
in een kring rond de kerstboom en de kerststal zitten en vertelde p. W. van
Meijl het kerstverhaal. Het was een leerrijke wisselwerking tussen verteller en
kleuters. Nadien hebben ze o.l.v. Ivonne van Kuijk met nog enkele moeders
een kerstster gemaakt om thuis in de kerstboom te hangen. Het drankje
ontbrak natuurlijk niet. De middag werd afgesloten met een bezoek aan de
kerststal op het marktplein.
* Op de 1e en 2e kerstdag was onze kerk open om mensen de gelegenheid te geven het kerststalletje
én de kerstversiering te komen bekijken. Op de 1e kerstdag zijn 119 mensen in de kerk geweest en
op de 2e kerstdag waren het er 93. Hartelijk dank aan die vrijwilligers die toezicht hebben gehouden
en bezoekers hebben ontvangen.
* De schoenendoosactie voor Gambia is weer een succes geweest. De kinderen uit Leende hebben
met Kerstmis een 50-tal mooi verpakte schoenendozen met inhoud afgegeven en dhr. Nico Maas
zorgt ervoor dat ze ter plekke in Gambia bij die kinderen aankomen. Wat zullen ze blij zijn. Voor
foto’s en meer informatie verwijzen we naar de websiste: www.stichtingtoegankelijk.nl
* Offerblokken in de kerk. Achter in onze kerk staat het beeld van de Heilige Antonius. Heeft u
enig idee hoe groot de “bijdrage” van de kerkgangers is voor deze heilige? Op 4 januari jl. werd de
offerblok geledigd en kwam er € 1680,45 uit. We mogen hopen dat de verloren voorwerpen teruggevonden zijn. De offerblok van de Heilige Gerardus, aan de andere kant in de kerk, liet € 4,60
zien. Het zijn twee prachtige beelden in het interieur van de kerk. Mogen de vereerders van deze
heiligen heil en zegen ervaren.
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* De adventsactie 2016 heeft, dankzij een grote gift, het mooie bedrag
van € 1241,83 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. Na bemiddeling
heeft pater W. van Meijl een afgerond bedrag mogen overschrijven,
nl. € 2250,-- . Deze bijdrage is volledig bestemd voor onze zusterparochie in Laitkynsew. De kinderen aldaar zullen blij zijn met deze
materiële ondersteuning. Het gaat uiteindelijk om hun toekomst. Op
de foto staan allerlei speelapparaten, geplaatst juist voor de nieuwe
school.
Vanuit Rome heeft p. Van Meijl meteen de bevestiging gekregen dat het geld is aangekomen.
Wim, ik schrijf je natuurlijk vooral om jou en de parochie te bedanken voor de
genereuze steun van 2250 Euro die vandaag in binnengekomen op onze rekening van
SOFIA voor Laitkynsew. Het zal onze missionarissen ginds zeker van pas komen in de
projecten die we ginds aan het ontwikkelen zijn ten voordele van de armen.
Mijn beste en vooral dankbare groeten,
je confrater Stijn
P. Agustín Van Baelen, sds _
Secretario General de Misiones_
Curia Generalizia dei Salvatoriani_
Via della Conciliazione, 51_
I-00193 ROMA
* Het bezoek aan onze website: www.parochie-leende.nl Hieronder vindt u het 4e kwartaal:
Maand
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1.35 GB

* Mogen wij er nogmaals op attenderen dat voor een misintentie € 11,-- wordt gevraagd?
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van maart uit te geven.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 18 december 2016: Vayèn Lohman, dochter van Björn Lohman en Wilma
Lohman-Verest, Weert
* 15 januari 2017: Loïs Bunt, dochter van Meindert Bunt en Marion van den
Heuvel en zusje van Jason, Sterksel
* 15 januari 2017: Marcus van de Ven, zoon van Paul van de Ven en Lonneke
Kummeling en broertje van Lucas, Kerkdriel
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen
dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leven in de
geest van Jezus.
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Overleden
* 13 december 2016: Gerard Kees, echtgenoot van Marijke Kees-Roosen. Hij
heeft gewoond in de Dorpstraat en is 71 jaar geworden.
* 11 januari 2017 : Wil Wolters-Krabben, weduwe van Aloys Wolters. Zij heeft
gewoond in de Lindenlaan en is 84 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.

AFSCHEID LEDEN AVONDWAKEKOOR
Omdat er de laatste tijd geen avondwakes meer zijn in onze kerk – als parochianen toch een
avondwake willen, kan dat natuurlijk– én omdat de zang bij de avondwake door de leden van het
dameskoor wordt verzorgd, hebben we binnen de liturgiecommissie besloten om “officieel”
afscheid te nemen van de leden van het avondwakekoor. Dit gebeurde op maandag 16 januari 2017
in de pastorie en er waren 16 leden aanwezig.
Onder het genot van een kop koffie/thee met een stuk vlaai én nadien nog een drankje, sprak p. W.
van Meijl waarderende woorden uit voor de trouwe inzet en de betrokkenheid van de leden. Er
werd stilgestaan bij de zieken, die niet aanwezig waren én bij de overleden leden van het koor.
De koorleden hebben voor het eerst gezongen bij de avondwake voor Frans van de Biggelaar, die
op 16 november 1993 is overleden. Nadien hebben ze vaker in de avondwake mogen en kunnen
zingen. De oprichters van het koor zijn Sjaan van Asten, An Hurkens, Bart Verhagen en Jan van
Weert. Het was een behoorlijk zelfstandig koor onder de bezielende leiding van dirigent Bart
Verhagen. Zo werden er jaarlijks uitstapjes georganiseerd wat de onderlinge verbondenheid ten
goede kwam. Het fietstochtje met de barbecue bij Frits en Mariet van Lieshout zullen de leden niet
vlug vergeten.
In 2003 hebben de leden het 10-jarig bestaan van het koor gevierd en om 3 december 2008 werd het
15-jarig bestaan herdacht met een etentje in het Brouwershuis. Vanzelfsprekend speelde de
gezondheid een belangrijke rol bij de leden. In de loop der jaren ging het allemaal niet meer zo
soepel als in het begin. Het avondwakekoor trad niet meer zoveel op. Uiteindelijk is de knoop
doorgehakt en hebben we officieel afscheid gevierd.
Dank en waardering voor deze koorleden die zoveel jaren met zoveel toewijding en inzet aanwezig
waren in de avondwakes om de parochianen tot steun te zijn bij het overlijden van hun geliefde.

ACTIE KERKBALANS
Elk jaar opnieuw wordt op het einde van januari de landelijke actie “Kerkbalans” gehouden. Deze
actie wil de parochianen attenderen op hun verantwoordelijkheid. Samen zijn we immers kerk. Met
elkaar willen we toch een vitale geloofsgemeenschap blijven!! Daarom doen we een beroep op uw
solidariteit om de kerk ook financieel te ondersteunen. Mogen we rekenen op uw bijdrage? U
ontvangt van ons een brief met de nodige informatie.
Dank u wel voor uw medewerking én steun.
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VANUIT ONS PAROCHIEEL MISSIECOMITE
Onze contactpersoon, René Ebeling, ontving onderstaande e-mails van onze missionarissen:
* Uit Zambia schrijft pater Timothy per e-mail d.d. 29 december 2016:
Merry Christmas and a Prosperous 2017 from Regiment Parish - St. Charles
Lwanga. I continue to say thank you to the support you continue to render to
our Parish, may the Lord continue to bless you and continue to bless you.
Father Timothy
Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017 van Regiment (freguesia)-St.
Charles Lwanga. Ik wil U danken voor de steun die u aan onze parochie blijft
geven, moge de Heer u blijven u zegenen. Vader Timothy
* Vanuit Bolivia schrijft zuster Socorro Garcia per e-mail d.d. 21 december 2016 :
SEÑOR RENE Y MIEMBROS DEL CONSEJO
Quiero agradecerles el dinero que nos enviaron y con el
que pudimos celebrar la navidad con los niños y diferentes
grupos de la parroquia. QUE TENGAN UNA FELIZ NAVIDAD Y
UN BUEN AÑO 2017 SOCORRO

SENOR RENÉ en LEDEN VAN DE RAAD
Ik zou u willen bedanken voor het geld dat u ons hebt gestuurd
dat we kunnen gebruiken om kerst te vieren met kinderen en
verschillende groepen van de parochie.
WIJ WENSEN U EEN VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GOED JAAR 2017
SOCORRO
N.b. Zuster Socorro Garcia helpt in Bolivia de onderdrukte vrouwen en meisjes van de inheemse
bevolking hun levensstandaard te verbeteren.
► Helaas is het voor onze missionarissen de laatste maal geweest dat wij ze konden ondersteunen.
De gemeenteraad van Heeze-Leende vond dat het geld dat wij via de kledinginzameling ophaalden
wel beter besteed kon worden in eigen gemeente.

BELEIDSNOTA VAN ONZE BISSCHOP
Op 30 december 2016 hield onze bisschop mgr. G. de Korte in Eindhoven een toespraak over
geloofsoverdracht. Hoe kun je als ouders of als gedoopte het geloof doorgeven aan de huidige
generatie? We publiceren hieronder een gedachte uit de beleidsnota over de geloofsoverdracht.
“Meer algemeen moeten wij constateren dat veel mensen niet hebben geleerd
om over hun geloof te spreken. Geloven heeft voor hen meer te maken met
gevoel en veel minder met een rationele en verbale verantwoording. Bij de
overdracht van het geloof op de volgende generatie vormt dat een ernstige
handicap, maar ook op de geloofsbeleving zelf. De rijkdom aan inzichten, die
ons geloof herbergt, moet voortdurend tevoorschijn worden gehaald.
Missionaire uitdaging als eerste prioriteit
In deze situatie vormt, naar mijn overtuiging, de missionaire uitdaging dan ook de eerste prioriteit
voor pastoraal handelen. Onder missionaire uitdaging of missionair pastoraat versta ik de
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verdieping van devotie- en volksgeloof tot een doordacht en catechetisch onderbouwd geloof.
De hoofdstroom van het katholicisme heeft altijd een synthetisch karakter gehad. Het gaat dan ook
niet aan bestaande religiositeit en volksgeloof te ontkennen of af te wijzen, maar wij moeten wel
proberen dit geloof te verdiepen tot echt christelijk geloof. Bij ons doopsel zijn wij gedoopt in de
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en zo beginnen wij vaak onze gebeden en met die
woorden worden wij na het vieren van de liturgie in de wereld gezonden. De rijkdom die besloten
ligt in het belijden van de drieëne God kan ons helpen ons geloof te verdiepen en onze identiteit te
versterken.” (Samen bouwen in vertrouwen, blz. 6-7)

HET ONZE VADER : DE NIEUWE VERTALING
Er zijn nogal wat reacties verschenen op de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Begrip én
onbegrip. "Waarom moest dat nou?" vraagt menigeen zich af.
Omdat Jezus ons een heel dierbaar gebed heeft geleerd, het Onze Vader. En het kan toch niet Zijn
bedoeling zijn dat dit Gebed des Heren anders gebeden wordt bij de Vlamingen dan bij de
Nederlanders!! Waarom kan er in dat klein taalgebied niet een eensluidende
vertaling komen? Dat hebben die andere taalgebieden toch ook.
Daarom hebben de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen besloten om een
eenheid in dit Onze Vader te maken, waarbij ze zich bewust zijn dat
veranderingen in de vertrouwde rituelen en gebeden erg gevoelig liggen.
(Natuurlijk is het jammer dat er nog geen eenheid is met de protestanten.)
De meest opvallende verandering in het nieuwe Onze Vader is de zin: "En
breng ons niet in beproeving". (De oude tekst was: "En leid ons niet in
bekoring.") Waarom deze verandering?
De betekenis van het woord "bekoring" is niet alleen tamelijk ouderwets, maar de betekenis lijkt
verschoven te zijn. Dat gebeurt nu eenmaal in een levende taal. 'Bekoring' had vroeger duidelijk met
zonde te maken, iets verkeerds. Maar inmiddels heeft het een positieve klank gekregen, in de zin
van aantrekkelijkheid, charme, betoverend mooi. Een mooie betekenis, maar niet meer de betekenis
van het oorspronkelijke Griekse woord.
De bijbelgeleerden hebben gekozen voor de vertaling van "beproeving". Een moeilijkheid, een
beproeving, een test, het overkomt mensen of het wordt je aangedaan en je moet er doorheen, maar
je probeert er sterker uit te komen. Dat is de grondgedachte.
God kán ons beproeven en testen. De bijbel staat er vol van . God testte zijn volk in de woestijn: er
was geen water, er was geen eten, er waren vijanden in de buurt. De testen waren altijd verbonden
met de belofte van bijstand. Als je je mijn woorden herinnert, dan vind je leven, dan gaat het je
goed. Vaak "zakten" de Israëlieten voor de test als ze zich afvroegen: Is God er eigenlijk wel? Waar
is die God van Abraham, Isaak en Jacob? Wij ervaren Hem niet !!
Hoe zit het in ons leven? Is het altijd God die ons beproeft? Wij zullen toch eerder zeggen: veel
akelige dingen gebeuren nu eenmaal, een zin of een reden zien we vaak niet. Denk aan een
natuurgegeven.
We geloven zeker niet dat God er de veroorzaker van is. Wij begrijpen vaak niet waaom Hij het niet
verhindert. Wat je allemaal meemaakt in het leven, (juist) ook aan moeilijkheden: het vormt je
karakter.
Een beproeving kan dus goed voor ons zijn, kan ons een beter mens maken. Tenzij we er aan
onderdoor gaan...'Breng ons niet in die beproeving, die te zwaar voor ons zal blijken te zijn'. 'Maak

7
dat we niet neervallen bij de beproevingen op onze weg'. 'Dat we niet moedeloos worden, of zelfs
ons geloof verliezen.'
Met het woord 'beproeving' is de betekenis dus uitgebreid naar vele mogelijke en vaak moeilijke
ervaringen in een mensenleven. Wat moeten we toch allemaal meemaken.... Ons gebed, onze hoop,
is dat God ons in al die vormen van beproeving nooit alleen laat. Hij zal ons dragen, juist als het
zwaar wordt.
Gaat psalm 23, "De Heer is mijn herder" daar niet over?
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf
zij geven mij moed.
(Naar: De Sleutel, december 2016, p. 22-24)

HET NIEUWE JAAR
Voor dit nieuwe jaar wensen wij u :
Tijd
om van de kleine dingen te genieten.
Rust
om stil te staan bij mooie momenten.
Sterkte
om tegenslagen te overwinnen.
Vriendschap
om je hart te verwarmen.
Humor
om wat somber is, te kleuren.
Een glimlach
om elke dag mee te beginnen.

TER INFORMATIE : ruim 1,2 miljard katholieken wereldwijd
Wereldwijd groeit het aantal katholieken nog steeds. Volgens de laatste statistieken van het
Vaticaan (bijgewerkt tot en met 31 december 2014) is het aantal katholieken over de hele wereld
toegenomen met ruim 18 miljoen ten opzichte van het
jaar daarvoor (2013) tot een totaal van 1.272.281.000.
In Europa nam het aantal katholieken af met 57.000.
Vooral Afrika (+ 8.535.000) en de beide Amerika’s (+
6.642.000) zijn verantwoordelijk voor de toename.
Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten
opzichte van de wereldbevolking iets toegenomen. Met
een lichte toename van 0,09% maakt het aantal
katholieken 17,77% van de totale wereldbevolking uit.
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Aantal katholieken per priester
In Afrika en beide Amerika’s zijn ongeveer 5.000 katholieken aan de pastorale zorg van één priester
toevertrouwd. In Azië en Oceanië zijn dat er ongeveer 2.000 en in Europa heeft een priester
gemiddeld 1.500 katholieken onder zijn hoede. Wanneer we kijken naar het aantal personen
(ongeacht welke of geen religie) per priester dan zijn de verschillen tussen de continenten nog
groter. Afrika: 25.934 personen per priester, Azië: 46.071 en Europa 3.944 personen per priester.
Priesters
Het aantal priesters laat wereldwijd eveneens een (kleine) toename zien, van 444. Het totale aantal
priesters over de hele wereld is 415.792. Maar de statistieken laten ook zien dat de groei van het
aantal priesters alleen te constateren valt in Afrika (+ 1.089) en Azië (+ 2.128). In Oceanië is het
aantal priesters afgenomen met 86, in de beide Amerika’s met 123 en in Europa is een afname te
constateren van 2.564 priesters.

TER INSPIRATIE : blijf volhouden
Ik wil mijn ster voor je uitzenden
– zegt God –
tot ze blijft stilstaan boven de plaats
waar je Mij kunt ontmoeten.
Ik hoop dat je hart ‘wijs’ genoeg is
om die ster te durven volgen,
want het is geen gemakkelijke weg.
Veel mensen zullen je niet begrijpen
omdat je andere waarden
belangrijker vindt dan zij.
Blijf toch maar volhouden en weet
dat elke plaats waar mensen
het ‘brood van het leven’,
van pijn en vreugde delen,
Bethlehem wordt genoemd.
Je zult er vrede ervaren
en je kunnen verwarmen
aan het vuur van mijn liefde en tederheid.
Erwin Roosen

KALENDER
* 1 februari : startbijeenkomst van onze vormelingen. Ze worden allen verwacht in de pastorie van
12.30- 13.00 uur. Elkaar het gevoel geven: wij horen ergens bij. Het wij-gevoel benadrukken.
* 5 februari : om 11.30 uur: gezinsviering : dopelingenviering. Van doopsel naar 1e communie. Al
deze kinderen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Van harte welkom.
* 19 februari : om 11.30 uur kennismakingsviering 1e communicanten.
* 25 februari : om 19.30 uur : carnavalsmis met prins Peer dun Vuufde en prinses Gerrie
en jeugdprins Dinand en jeugdprinses Anne en adjudant Maura en de Raad van Elf en
de vele, vele carnavalsvierders. Allen van harte welkom.
* 1 maart : Aswoensdag. Om 19.00 uur h. mis met aswijding en askruisje.
=======================================================================
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

