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VOORWOORD
Van oudsher wordt de maand mei bij de katholieken ook wel de Mariamaand genoemd. In deze
maand wordt Maria, de moeder van Jezus, maar ook onze Moeder, op een bijzondere wijze geëerd.
Wij, als geloofsgemeenschap, hebben haar beeld in het priesterkoor geplaatst
om zo de kerkgangers te attenderen op de betekenis van Maria.
Sprekend over Maria laat ik me leiden door woorden uit de bijbel. In het
evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, staat geschreven, dat de engel Gabriël een
bezoek bracht aan Maria en haar begroette met : “Verheug u, Maria, je bent
begenadigd. De Heer is met je.” Dat is heel wat anders dan wat wij
gewoonlijk zeggen bij een begroeting : ‘Goedemorgen, Maria. Hoe gaat het
met je?’ Nee, de groet is heel bijzonder omdat de vrouw tot wie de engel zich
richt, heel bijzonder is.
“Verheug u”, zegt de engel. Maria mag de vreugde kennen dat God haar heeft uitgekozen om grote
dingen te doen. God roept haar om Hem op een heel bijzondere manier te dienen. En in haar loflied
zingt ze later dan ook: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.’
‘Maria, je bent begenadigd.’ Je bent een begenadigd persoon, zoals we spreken over begenadigde
kunstenaars of meesters. Maria valt een heel bijzondere genade ten deel. Zij ervaart Gods
nabijheid. God wil grote dingen met haar doen én Maria werkt mee. Ze gelooft in God en is bereid
zich helemaal voor Hem in te zetten. “Mij geschiede naar uw woord!” Ik wil meewerken met Gods
plan met de mens. Maria, deze gelovige vrouw, deze moeder, wordt ons als voorbeeld gegeven,
zoals Toon Hermans schrijft :
Maria,
over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren toren noemt of Gulden Huis,
vòòr alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt onder het kruis
van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.
(Toon Hermans)
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Onze parochiële vrijwillig(st)ers zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij dragen de
gemeenschap en zorgen ervoor dat die vitaal blijft. Wij waarderen hun betrokkenheid heel erg.
De gemeente Heeze-Leende geeft jaarlijks een vrijwilligerswaardering aan al die vrijwillig(st)ers
die zich voor de gemeente inzetten. Na overleg kwamen ook onze vrijwillig(st) hiervoor in
aanmerking. Vorige maand hebben we van de gemeente de nodige bonnen voor deze
vrijwilligerswaardering ontvangen.
Naar wij hopen heeft elke parochiële vrijwillig(st)er deze bon in een envelop ontvangen. Geniet van
het aanbod en dank voor uw inzet in onze gemeenschap.
* Op dinsdag 1 mei zijn 2 medewerkers van het bedrijf Steigerbouw, Rosmalen, begonnen met het
plaatsen van steigers tegen de kerk. Vanuit de pastorietuin zien we nu de steigers staan en kan het
grote werk beginnen: vervangen van de leien i.v.m.de hagelschade van vorig jaar én de restauratie
van het dak van de kerk. (zie vorige nieuwsbrief0
* Op zaterdag 26 mei vindt de jaarlijkse bedevaart naar Ommel plaats. Om 19.30 uur zal daar een
plechtige eucharistieviering zijn, met medewerking van onze beide koren én met gilde-eer. Als u
een misintentie aldaar wil laten lezen, dan kunt u die op ons secretariaat bestellen. Wij nemen de
intentie mee naar Onze Lieve Vrouw van Ommel.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van juni uit te geven. Uw suggesties, tips of
bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

NIEUWE WET OP PRIVACY
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving op de privacy (= AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze nieuwe wetgeving beoogt een uniformere aanpak
van de gegevensbescherming (= naam, adres, telefoonnummer, enz.) in de lidstaten van de Unie.
Ook wij als geloofsgemeenschap of parochie zullen moeten voldoen aan deze nieuwe wetgeving.
Dit betekent dat wij, zoals we dat in het verleden hebben gedaan, zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk met uw persoonlijke gegevens zullen blijven omgaan.
De belangrijkste vernieuwing in de AVG is dat iedereen voortaan altijd actief toestemming moet
geven vooraleer diens gegevens verzameld en verwerkt mogen worden. Bovendien heeft een ieder
het recht om te vragen welke gegevens wij als parochie van hem/haar bewaren. We zijn verplicht
daarop helder te antwoorden.
Dit betekent concreet dat wij de verjaardagen in onze maandelijkse nieuwsbrief niet meer mogen
publiceren zonder actieve toestemming van de betrokkene.
Uit ervaring weet ik dat parochianen de verjaardagen in de nieuwsbrief bijzonder op prijs stellen.
(Het zijn verjaardagen van 80 en ouder.) Het is een teken van verbondenheid, van meeleven. Het
vergroot het saamhorigheidsgevoel, ook met mensen die buiten Leende wonen. Dat is voor ons een
positief en waardevol teken. Moeten we deze verjaardagen voortaan achterwege laten? Vindt u dat
ook?
We stellen voor : als u uw verjaardag niet meer in de maandelijkse nieuwsbrief wil zien staan, of als
u van familieleden weet dat ze die vermelding niet willen, wilt u het ons dan laten weten? Per email : parochie.leende@gmail.com of via telefoon : 040-2061215. Wij verwijderen dan uw naam
in de nieuwsbrief.
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Indien u het wél op prijs stelt dat uw verjaardag (of die van uw familieleden) in de nieuwsbrief
vermeld wordt, wilt u het ons dan ook laten weten, per e-mail of via telefoon. Dank u wel.
(p. W. van Meijl)

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.

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.

TER INSPIRATIE : taak van de herder
Herder zijn vraagt om trouwe nabijheid,
om zorgzame vastberadenheid.
Een herder ziet de ander aan
met ogen van respect en behoud.
Hij gunt alle goeds
en schept daarvoor voorwaarden.
Hij stuurt naar grazige weiden,
naar leven in overvloed,
naar recht en vrede zonder einde.
Een herder laat niemand vallen.
Hij is er als een stut en steun
in goede en in kwade dagen.
Hij geeft van zijn leven,
van zijn liefde en solidariteit.
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Wij worden allen geroepen
om elkaars herder en hoeder te worden,
om van ons leven te geven
voor andermans geluk en toekomst.
De enige Goede Herder is Jezus, onze Bron van inspiratie.
Hij nodigt ons uit te leven in trouw aan de mensen
en aan God, ons leven lang.
(Wim Holterman)

AGENDA
* 20 mei : Hoogfeest van Pinksteren : om 11.00 uur plechtige eucharistieviering met beide koren.
* 26 mei : bedevaart naar Ommel met begeleiding van het gilde St.- Catharina en St.-Barbara. Om
19.30 uur is de plechtige eucharistieviering met beide koren én met gilde-eer.
* 27 mei : eerste heilige communie van 20 kinderen. De viering begint om 10.30 uur.
* 27 mei : Jubileumconcert van Leends Accoord om 14.00 uur in de kerk.
* 1 juni : om 19.00 uur : vormselviering met zanggroep Switch en vormheer mgr. R. Mutsaerts.
=======================================================================
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

