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VOORWOORD
Voor heel wat mensen is de zomervakantie begonnen. Eindelijk is het dan zover. Vakantie : dat
heerlijke gevoel van vrij zijn, geen verplichtingen hebben, tijd hebben voor jezelf, voor je partner,
voor je gezin, voor je hobby’s. Vakantie : weer tot rust komen, uitrusten. Juist in deze jachtige tijd
is de noodzaak van rust, van re-creatie, van herschepping zo noodzakelijk.
Uitrusten is een groot en belangrijk goed. Hiermee bedoelen we niet alleen ons lichaam, dat tot rust
moet komen en waarbij we denken aan de vele gebruinde lichamen aan het strand en het zalig niksdoen van deze zonaanbidders. Als we het over uitrusten hebben,
dan gaat het om méér dan ons lichaam; want ook onze geest, onze
binnenkant, onze ziel heeft het nodig om op adem te komen. Hoe
vaak gebeurt het niet dat deze binnenkant niet voldoende gevoed
wordt? Mensen komen helaas niet meer tot zichzelf. Voor velen is
het leven vaak alleen maar jachten en jagen, dag in, dag uit, weken
en maanden na elkaar, soms tot laat in de avond en de zondag
moet er ook vaak aan geloven.
En toch,.. rust kunnen we niet missen, rust om even tot bezinning te komen, om onze binnenkant de
gelegenheid te geven op adem te komen. Jezus zegt tot zijn vermoeide leerlingen: “Kom maar mee
naar een eenzame plaats om er even alleen te zijn en rust daar wat uit.” Een hele wijze raad die
uitnodigt tot actie. Is het leven dan alleen maar werken, werken, werken?
Zo wens ik u allen een hele fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
* Op zondag 27 mei jl. heeft het Leends Accoord in onze kerk een jubileumconcert gegeven omdat
ze 35 jaar bestaan. Een goede 100 toehoorders hebben genoten van de prachtige gezangen van dit
gezelschap, dat voor het altaar stond om zo de muziek nog beter te laten horen. Na dit inspirerend
muzikaal uur volgde een gezellig samenzijn in de pastorietuin met koffie/thee en zelfgemaakte
taarten. Een feestelijk drankje ontbrak niet. Onze gelukwensen aan de leden van het Leends
Accoord en nog vele muzikale jaren toegewenst.
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* Op 12 juni hebben de twee werknemers van Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade alle leien van
het schipdak, kant van de pastorietuin, vervangen. Hun eerste klus zit er nu op. Ze hebben hard
gewerkt in die brandende zon!! Gelukkig kunnen ze in de pastorie wat verkoeling vinden.
* Op 14 en 15 juni hebben een viertal werknemers van een Steigerbedrijf uit Rosmalen steigers
geplaatst tegen het kerkgebouw, gezien vanuit De Scheuter. Deze steigers komen o.a. van het
schipdak, gezien vanuit de pastorietuin. Nu kunnen op 18 juni de twee leiendekkers van Van de
Kimmenade doorgaan met hun werk : vervangen van alle leien van het onderdak én er nieuwe op
plaatsen, omdat door de hagelschade vele leien beschadigd zijn.
* Op 23 juni was de laatste gezinsviering van dit schooljaar. Deze viering is vooral bedoeld voor de
1e communicanten én de vormelingen, die samen met hun ouders, broertjes en zusjes, willen
stilstaan bij het aflopende schooljaar. Het thema van de viering was: Dank je wel. Een passend
onderwerp, want het woordje “Dank je wel” hoort nog wel degelijk tot onze woordenschat.
* Met vele honderden waren we op zondag 24 juni om 10.30 uur in Leenderstrijp bijeen, voor het
St.-Janskapelletje, om de eucharistie in open lucht te vieren. Onze beide parochiële koren zorgden
voor de muzikale invulling en het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp zorgde voor de organisatie en de gilde-eer. Een feestelijk én kleurrijk gebeuren, want het gilde viert zijn patroonheilige: de
heilige Johannes de Doper.
Een belangrijk onderdeel van de viering is de wijding van de St.-Janstrossen. Vele aanwezigen
hadden één of meerdere trossen bij zich. Vergeten we niet dat dit gebruik op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is geplaatst (sinds juni 2016).
Op het einde van de viering riep pastoor Van Meijl de kinderen en kleuters naar voren, op het
podium, en konden zij van daaruit naar de aanwezigen kijken en hen toezwaaien. Het waren
tientallen kinderen. (zie foto’s Heeze-Leende 24)

* Op 28 juni zijn de leden van de pastorale werkgroepen in de pastorie bij elkaar gekomen om hun
werkjaar te evalueren. Het gaat om de werkgroep kleutercatechese, 1e communie, gezinsviering en
vormsel. Tijdens die bijeenkomst worden niet alleen de activiteiten geëvalueerd, maar wordt ook
afscheid genomen van moeders die het stokje willen doorgeven. Zo hebben Annemieke Kummeling
en Monique Lodewijks hun taak bij de vormselwerkgroep beëindigd. We danken hen voor hun
jarenlange trouwe inzet en betrokkenheid. Nieuwe kandidaten worden nu gezocht.
Ook in andere werkgroepen hebben moeders te kennen gegeven te willen ophouden. Met elkaar
wordt nu gezocht naar opvolging, want we beseffen hoe belangrijk deze werkgroepen zijn.
* Op 5 juli hebben de twee hardwerkende werknemers van Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade
hun klus geklaard. Het dak van de kerk is nu voorzien van nieuwe leien. We hebben bewondering
voor de inzet van deze werknemers die elke ochtend vroeg begonnen zijn, maar toch uren lang in
die brandende zon hebben moeten werken. Volgende week zullen de steigers rond het kerkgebouw
verwijderd worden.
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* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1 weekend van september uit te geven. Uw suggesties,
tips of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 24 juni 2018: Luuk Keijsers, zoontje van Johan Keijsers en Susan Coppens en
broertje van Hein en Janske.
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn gelukkige ouders en familie.
We hopen dat deze dopeling veilig en gezond mag opgroeien, dat hij gelukkig mag zijn en leert
leven in de geest van Jezus.

Gouden huwelijk
* 12 juni 2018: Piet en Tonnie van Weert.
Onze hartelijke gelukwensen bij dit gouden huwelijksjubileum. Geluk en
zegen en goede gezondheid. Bijzondere dank voor de betrokkenheid en inzet
in de parochie.

Overleden
* 13 juni 2018 : Clasien Weekers-Vromans, echtgenote van Giel Weekers. Zij
woonde in de Langstraat en is 83 jaar geworden.
* 28 juni 2018 : Harrie Maas, echtgenoot van Mia Maas-Heinix (†). Hij heeft
gewoond in de Kerkstraat 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.

RONDLEIDING KERK – BEKLIMMING TOREN
De Leendenaren zijn trots op hun monumentaal kerkgebouw. Maar
meerdere mensen, van dichtbij of veraf, willen dit gebouw ook wel eens
van binnen zien en bewonderen. Dat kan !!
Op verzoek verzorgen wij rondleidingen door de kerk, waarbij een
beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is.
U kunt dat aanvragen bij:
Lenie Mijs
telef. 040-2062225; email leniemijs54@gmail.com
Jac Staals
telef. 040-2061857; email staalsjm@outlook.com
De kosten bedragen voor de kerk 3 euro per persoon en voor de kerk en toren 5 euro per persoon.
Deze kosten komen geheel ten goede aan het onderhoud van ons prachtige monument.
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OVER ALLEDAAGSE HEILIGHEID
Op 9 april jl. heeft onze paus Franciscus zijn nieuwe exhortatie (= aanbevelingsbrief) voorgesteld
met als titel : Gaudete en exsultate = wees blij en juich. (De Nederlandse vertaling is reeds
verschenen.) In deze brief schrijft de paus over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.
De paus benadrukt dat heiligheid niet alleen gereserveerd is voor de erkende heiligen, maar voor
iedereen bereikbaar. Volgens de paus zijn we allemaal tot heiligheid geroepen.
Verwacht hier geen traktaat over heiligheid met definities en analyses die dit belangrijke thema
helpen begrijpen, noch een bespreking van de verschillende mogelijkheden om te groeien in
heiligheid, schrijft paus Franciscus in zijn korte inleiding op de exhortatie. Mijn bescheiden
bedoeling is om de oproep tot heiligheid opnieuw te laten klinken en ingang te doen vinden in onze
tijd, met al zijn risico’s, uitdagingen en kansen. Want de Heer heeft ieder van ons uitgekozen om
‘heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in Liefde’ (Ef 1,4).
Volgens de paus ligt de kern van de heiligheid in de woorden van
Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie
voor mij gedaan.” Bij heiligheid gaat het niet om vroomdoenerij,
maar om geleefde compassie. En het goede nieuws is: iedereen
kan heilig worden.

Een citaat uit ‘Wees blij en juich’
Om heilig te worden, is het niet nodig bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. We komen
vaak in de verleiding om te denken dat heiligheid alleen bestemd is voor wie zich aan de
dagdagelijkse beslommeringen kan onttrekken om veel tijd aan gebed te besteden. Dat is niet zo.
Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk
getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn. Heb je je leven aan God
gewijd? Wees heilig en beleef vreugdevol je engagement. Ben je getrouwd? Wees heilig door te
beminnen en te zorgen voor je partner, zoals Christus dit deed voor de Kerk. Ben je een
werknemer? Wees heilig door integer en vakkundig je werk te verrichten in dienst van je
medemensen. Ben je vader, moeder, grootvader, grootmoeder? Wees heilig door je kinderen met
geduld te leren om Jezus te volgen. Heb je een gezagspositie? Wees heilig door je voor het
algemeen welzijn in te zetten en te verzaken aan persoonlijk gewin (Wees blij en juich, nr. 14).

TER INSPIRATIE : om een vakantiehart
God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken
uit het gareel van zorg en verantwoordelijkheid,
dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken,
en de lucht en het water en de mensen erbij.
Geef mij een hart, dat nog kan open staan
om naar de mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap, als de avond valt.
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Geef mij een hart dat gelukkig kan zijn om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen zonder te grijpen
kan bidden zonder woorden,
een hart dat door de dingen heen U kan zien.
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen
zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles goed was,
wat Gij had gemaakt.
(Naar Manu Verhuls)t

VIP-AVOND : 20 oktober 2018
Vrijwillig(st)ers zijn onontbeerlijk in een levende gemeenschap. Als geloofsgemeenschap mogen
wij blij zijn dat zoveel mensen bereid zijn om hun steentje daartoe bij te dragen. We willen ze
daarvoor danken en waarderen in een bijzondere avond, de VIP-avond (Vrijwilligers In het
Pastoraat). Noteer daarom reeds in uw agenda : zaterdag 20 oktober 2018. Nadere informatie volgt
tijdig.

PAROCHIE H. NICASIUS
Begin juni ontvingen we vanuit Geldrop onderstaande gegevens over de H. Nicasiusparochie.
Geldrop

Geldrop

Centrum

Zesgehuchten

Mierlo

Heeze

Leende

Sterksel

Totaal

Kerkbezoek
10-3-2018
11-3-2018
17-3-2018
18-3-2018

72
176
46
174

-109
-126

104
210
123
602

35
114
60
179

45
95
60
125

52
-100
--

308
704
389
1206

Gebeurtenissen 2017
doopsels
1e communie
vormsels
huwelijken
uitvaarten

36
36
32
5
42

5
12
--16

33
29
15
3
43

9
29
15
0
32

22
11
15
2
21

4
--2
6

109
117
77
12
160

13.121
8520
1186

7.580
4101
1081

6665
3670
503

3135
1502
n.b.

960
450
36

31461
18243
2806

422
136

350
120

150
38

185
28

65
12

1172
334

Overige cijfers
aantal katholieken.
aantal huishoudens
deelnemers
kerkbijdrage
aantal vrijwilligers
aantal koorleden

Begin 2018 telde de gemeente Geldrop-Mierlo 39.094 inwoners en Heeze-Leende 15.703
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Maria Tenhemelopneming 15 augustus
Hoog boven alles blinkt gij uit,
o Maagd, o koningin, o bruid,
en alle schoonheid vloeit ineen
en alle glans in u alleen.
U schiep als schoonste eens het Woord,
aan wie gij eeuwig toebehoort,
de Zoon die gij het leven geeft,
de God die u geschapen heeeft.
Als Christus die aan ‘t kruishout leed,
die koning was in purperen kleed,
zo gij die met Hem medelijdt,
en moeder van het leven zijt.
Gekroond met zoveel glans en eer,
o, zie op ons die bidden neer,
en neem met vreugd het loflied aan
wanneer wij zingend tot u gaan.
U, Jezus, zij de heerlijkheid
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met Geest tezaam
zij eeuwig lof uw grote Naam.

AGENDA
* 12 augustus : om 10.00 uur vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. De beide
parochiële koren zullen zingen.
* 20 augustus : om 9.00 uur : n.a.v. kermismaandag is er gildemis voor de leden van het gilde SintCatharina en Sint-Barbara én van de schutterij Sint-Anna en Sint-Jacob. Iedereen is van harte
welkom in deze viering.
* 23 augustus : om 14.30 uur heilige mis uit dankbaarheid b.g.v. het gouden huwelijk van Frans en
Mia Rutten. Het Leends Accoord zorgt voor de muzikale invulling.
=======================================================================
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.parochienicasius.nl

