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Jaargang 10, nummer 4, mei 2019
VOORWOORD
“Gekomen is uw lieve mei, Maria..” U kent wellicht dit bekende Marialied. De meimaand is begonnen
en we willen de schijnwerpers op Maria richten. Zij spreekt ons aan. Voor heel veel mensen heeft zij een
bijzondere betekenis. Hoeveel mensen gaan er juist in deze meimaand op bedevaart? Naar Ommel,
Kevelaer, Roermond, Handel, Meerveldhoven, Banneux, Scherpenheuvel,
Lourdes, enz. En wat valt op? Mensen steken een kaarsje aan bij het Mariabeeld. Even een moment van stilte, van gebed en de vraag om wat licht, om
verhoring. Maria wordt immers geëerd als de Moeder van God, als Moeder
van de kerk, als onze Moeder. Haar verering staat nooit los op zichzelf. Die is
gericht op Jezus, haar Zoon.
We hebben het beeld van Maria in het priesterkoor geplaatst, Maria met de
blauwe mantel. En dan denken we aan het gebed : “Onder uw bescherming
nemen we onze toevlucht, heilige Moeder van God..”
Maar we hebben ook een Mariakapel, die elke dag open is. Veel mensen
komen hier een bezoek brengen, komen tot innerlijke rust in de kerk en
branden een kaarsje bij Maria. Een kaarsje voor hun intenties. Elke dag staan er devotiekaarsen bij het
Mariabeeld te branden en ook kleine waxinelichtjes worden bij een bezoek ontstoken.
In de Mariakapel ligt een folder, waaruit we de volgende bezinning citeren:
Ik weet niet veel te zeggen,
ik weet niet veel te bidden.
Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier ben.
Maar ik steek een kaarsje aan in de hoop
dat het licht geeft op mijn weg.
In de hoop dat het licht geeft op de weg van degene
die het nodig heeft en aan wie ik nu denk.
God,
bij U kan ik stil zijn
zonder woorden, zonder gebed.
Als ik hier weg ga, blijf dan bij mij
zoals deze kaars
blijft branden
zonder woorden.
Moge Maria ons blijven inspireren, omdat zij onze Moeder is en ons leidt naar haar zoon Jezus.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Op 17 april jl. was er weer kleutercatechese in de pastorie van 14.00 – 16.00 uur. Een
12-tal kleuters zijn gekomen en onder de bezielende leiding van Yvonne van Kuijk en Dirk
Spoorenberg (en later Kathelijne Weijmans) hebben zij eerst van de pastoor het verhaal
over Jezus gehoord : palmzondag, palmtakjes, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Naast het kruis met palmtakje werd ook de nieuwe paaskaars getoond en uitgelegd: het
kruis, de afbeelding van brood en wijn, de vijf korrels, het jaartal, enz.
Toen mochten de kleuters gaan knutselen en een paasversiering maken. Natuurlijk was er
tijd voor een pauze met traktatie en als afsluiting het zoeken naar paaseitjes in de
pastorietuin. Prachtig om te zien hoe kleuters hiermee bezig zijn..
* Kort voor Pasen is het 2e nummer van het Nicasiusnieuws verschenen dat aan alle
gezinnen bezorgd is die de laatste jaren aan de actie Kerkbalans deelnemen. Er liggen ook
nummers om mee te nemen in de Mariakapel. U kunt het parochiemagazine ook vinden op
de website van de Nicasiusparochie. Het blad ziet er keurig verzorgd uit, heel aantrekkelijk
Proficiat. Een parochieblad dient immers informatief en verbindend te zijn tussen de verschillende
geloofskernen van de Nicasiusparochie. Zo kom je iets van elkaar te weten.
De kritische lezer zal vanuit zijn betrokkenheid zoeken naar een beleid, maar vindt hij dat ook wel?.
Waarom staat in dit nummer niets over de Vastenactie en hoe deze actie concreet verloopt in de
verschillende kernen? De missionaire gedachte behoort toch tot één van de vier kerntaken van de kerk,
van de parochie! Waarom wordt er over eenzelfde gebeurtenis wél in de ene geloofskern geschreven en
niet in de andere? Waarom staat er een artikel in over de verjaardag van pater Mervin, maar waarom
wordt de 94e verjaardag van onze em.-pastoor Ad van Loon op 2 april niet vermeld? Onwetendheid?
Gebrek aan beleid?
In ieder geval houdt de redactie van het Nicasiusnieuws zich aanbevolen voor suggesties, die we hen
dan ook in een tiental gefundeerde punten hebben aangereikt. We zijn voorstander van een goed
communicatiemiddel in onze Nicasiusparochie, met een duidelijk beleid, plaatselijke correspondenten,
actuele berichtgeving, waardering en stimulering van de vele vrijwilligers, enz. enz.
* In het kader van de vormselvoorbereiding hebben onze 14 vormelingen op Witte Donderdag, 18 april,
onder leiding van de pastoor en met begeleiding van enkele moeders van
20.15-21.00 uur uitleg gekregen over de kruisweg in onze kerk. Met elkaar
zijn de staties gevolgd en werd de boodschap actueel gemaakt. Later op de
avond vond The Passion plaats, een religieus evenement, waarbij
duizenden mensen ter plaatse betrokken waren en miljoenen mensen dit
moderne lijdensverhaal aan de TV volgden. Indrukwekkend hoe het witte
kruis door de straten van Dordrecht werd gedragen.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis hebben onze vormelingen op Goede
Vrijdag ook een kruis de kerk binnen gedragen en in het priesterkoor
geplaatst. Op het einde van de kruisweg hing de pastoor een witte doek
over het kruis, teken dat we niet bij Goede Vrijdag blijven staan, maar
uitzien naar Pasen, het feest van de Verrijzenis.
* In het genoemde parochieblad staat te lezen dat het bestuur voornemens is om in de loop van 2019 de
pastorieën in Heeze, Leende, Mierlo en Zesgehuchten te verkopen. Maar, er moet wel in elke kern een
“pastoriefunctie” aanwezig blijven, dus een alternatief, waar mensen kunnen samenkomen – de sociale
betekenis is zo belangrijk - en waar plaats is voor administratief werk. In het pastoresoverleg van 1 mei
heeft pastoor Van Meijl dit punt aangekaart en de centrale functie van de pastorie in Leende nogmaals
beklemtoond. De pastorie is naast de kerk het kloppend hart van de plaatselijke geloofsgemeenschap.
“Als de pastorie nu verkocht gaat worden en er is geen alternatief, betekent dat inderdaad de doodsteek
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van het pastorale leven in Leende” aldus pastoor Van der Maazen. Vandaar dat een goed overleg tussen
het parochiebestuur en de plaatselijke kerngroep absoluut noodzakelijk is. We houden u op de hoogte.
* Op vrijdag 26 april werden de Koninklijke Onderscheidingen in Leende uitgereikt. Onze felicitaties
gaan uit naar de gedecoreerden : Lenie Hurkmans, die zoveel voor de parochie heeft gedaan én nog
doet; Jac Hulsen, die de beheerder is van ons kerkhof. Maar ook Jack Dielis willen we noemen en we
denken ook aan de 5 brandweervrijwilligers uit Leenderstrijp die in november jl. een lintje ontvingen.
Proficiat aan deze vrijwilligers. Opvallend dat dit jaar alle gedecoreerden uit Leenderstrijp komen.
* Op 25 april jl. liet René Ebeling, voorzitter van ons Parochieel Missie Centrum, weten dat het totale
bedrag van de gehouden Vastenactie is opgelopen tot € 1226 + € 100,-- aan toezeggingen. Een heel
mooi bedrag waarvoor heel veel dank. Op deze manier steunt u de mensen in de ontwikkelingslanden.
* Op donderdag 2 mei jl. hebben Theo van der Kruis en Lies van der Kruis-de Greef
hun gouden huwelijk gevierd in Providentia/Kloostervelden. Het was de dag zelf
van hun huwelijkssluiting, 50 jaar geleden in de kerk te Leende. Het feest begon nu
met een heilige mis in de kapel van Providentia, waarin pastoor Van Meijl voorging.
Om praktische redenen heeft het gouden echtpaar paar deze locatie gekozen. Wij
feliciteren Theo en Lies van harte en wensen hen alles goeds toe, geluk en zegen en
een goede gezondheid, te midden van hun kinderen, kleinkinderen, familieleden,
vrienden en bekenden.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van juni te doen verschijnen. Uw suggesties,
reacties en bijdrage zijn van harte welkom. Op die manier voelen we ons met elkaar verbonden.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 14 april 2019 : Liv van den Elsen, dochter van Wesley van den Elsen en Carina
Verhagen en zusje van Daan en Koen, Boschhoven.
* 22 april 2019 : Dies Raassens, zoon van Laurens Raassens en Claudia de Louw
en broertje van Brent en Loet, Pomperschans.
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat de
dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat zij gelukkig mogen zijn en leren leven in de geest
van Jezus.

Overleden
* 11 april 2019 : Jo Versteijnen, echtgenoot van Annie Versteijnen-van Engelen.
Hij heeft gewoond in Harrie Weijershof en is 85 jaar geworden.
* 19 april 2019 : Alda van Eert-van Kuijk, weduwe van Huub van Eert. Zij woonde de
laatste jaren in Leenderhof en is 89 jaar geworden.
* 23 april 2019 : Frits van Lieshout, echtgenoot van Mariet van Lieshout-Geven. Hij heeft gewoond in
Kroonakker en is 80 jaar geworden.
* 25 april 2019 : Riet Vromans-van de Kerkhof, echtgenote van Theo Vromans (†). Ze heeft gewoond in
Marijkeplein 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.
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KERKGEBOUW ALS TEKEN VAN VERBONDENHEID
Heeft u het nieuws over de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs ook een beetje gevolgd?
Herinnert u zich nog die beelden van die torenspits die in brand stond en instortte? Ziet u nog die vele
mensen die zijn komen kijken en in hun gedeelde onmacht begonnen te bidden én te zingen?
Wie had gedacht dat deze imposante en wereldberoemde kathedraal zoveel had losgemaakt, bij de
Parijzenaars, bij de Fransen, ja bij ieder die deze kerk kent én er herinneringen aan heeft, gelovig of
niet? De Notre-Dame is een icoon, niet weg te denken uit Parijs. Jaarlijks trekt de kathedraal zo’n 13
miljoen bezoekers. De kathedraal is het symbool van verbondenheid én meeleven.

N.a.v. die brand hebben wij ons natuurlijk ook de vraag gesteld: hoe brandveilig is onze kerk?
De Leendenaren zijn ontzettend trots op hun laatgotische kerk uit 1474, de oudste kerk hier in de
omtrek. Deze kerk is het symbool van hun verbondenheid. In dit prachtig gebouw met zijn typerende
toren komen mensen samen om het leven te vieren, voelen mensen zich met elkaar verbonden. De
Lindse Blaos is zo veelzeggend voor de Leendenaren dat diverse verenigingen ernaar worden genoemd.
Het is hun kerk !!
Deze kerk, eigendom van de Nicasiusparochie, is een rijksmonument, d.w.z. dat het gebouw om zijn
nationale cultuurhistorische waarde door de rijksdienst is aangewezen als beschermd monument. Dat
houdt concreet in dat we tot heden toe steeds rijkssubsidie hebben ontvangen bij de noodzakelijke
restauraties.
Als het gaat over de vraag naar de brandveiligheid, willen we het volgende antwoorden : natuurlijk ben
je nooit zeker dat er geen brand kan uitbreken in ons kerkgebouw. Maar wij doen ons uiterste best om
zorgvuldig én met de nodige kennis van zaken met dit gebouw om te gaan. We denken terug aan de
brandoefening van de Leendse brandweer in juni 2015, samen met de brandweer van de omliggende
dorpen. In deze zomer is er weer zo’n brandoefening gepland.
We hebben de nodige brandblussers in het kerkgebouw. Jaarlijks worden die gecontroleerd, zodat ze in
orde zijn.
Jaarlijks wordt onze kerk degelijk geïnspecteerd door de Rijksdienst voor Monumentenzorg en onze
werkgroep FMC bespreekt nadien het ontvangen rapport. Met elkaar en onder leiding van het bisdom
worden de nodige stappen gezet.
Als er dan restauraties plaatsvinden, is er ook de nodige controle, van het bisdom, maar ook van onze
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vrijwilligers. We weten gewoon dat we alert dienen te zijn!!
Negen van de tien keer zijn werkzaamheden de oorzaak van brandende kerken. Vooral de kop van een
kerk bevat veel droog hout en is daardoor erg brandbaar. En als daar brand uitbreekt, dan is het hoog.
Vaak zie je dat de kop en het middenschip uitbranden en dat de muren wel blijven staan.
Behalve werkzaamheden kunnen verouderde bedrading en de aanwezigheid van veel stof oorzaken zijn
van brand. We zijn de mannen van de klusjesgroep dankbaar dat zij 2 keer per jaar heel de toren zuiver
maken.

ZO GEK NOG NIET !!
De dominicaanse familie in België nodigt ieder jaar opnieuw mensen uit om de reeks Resurrexit te
volgen tijdens de Paastijd. (Resurrexit = Hij is verrezen) Van 21 april tot 9 juni kunt u dagelijks twee
video’s – een in het Frans, een in het Nederlands – per mail aangeboden
krijgen. Ook de Nederlandse broeder Michael-Dominique Magielse doet mee.
De overwegingen bevatten telkens een fragment van de eerste brief van de
apostel Paulus aan de Korinthiërs en een videomeditatie. U kunt zich voor de
reeks inschrijven.
Even googlen naar : Resurrexit > Dominicains.TV– Resurrexit !
De boodschap is duidelijk : "Je kunt een brief op veel manieren beginnen:
'Geachte...', 'Waarde...', 'Hoi...'. Paulus begint met: 'Genade en vrede voor u'."

WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

Geloven in de ander
Steun de week Nederlandse missionarissen

Pinksteractie : 1 t/m 9 juni 2019
Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde
missie. Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken.
Daarom wordt van 1 t/m 9 juni de Pinksteractie in de parochie georganiseerd om geld in te zamelen
zodat de missionarissen hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika.
We willen u vragen deze actie te steunen en te laten zien dat we achter onze missionarissen staan én ons
bewust zijn van onze eigen missionaire taak.
De collecte met Pinksteren wordt aan deze actie besteed.
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KALENDER - activiteiten
* 8 mei : om 15.00 uur : Mariaviering in de kerk met bewoners van Leenderhof, het Marijkeplein én
andere betrokken kerkgangers. We willen Maria eren, haar toezingen en haar bijstand vragen.

Op zondag 19 mei 2019 openen diverse kloosters in het
hele land weer hun deuren. De zusters, paters en
broeders nodigen u van harte uit.
Zij gaan graag met u in gesprek over de vraag ‘Wat
beweegt je?’ en willen u vertellen en laten zien wat hen
bewogen heeft om te kiezen voor een leven als
religieus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven
te wijden aan mensen en aan God. Maar ze horen ook
graag van u wat u beweegt. Waarom u naar hen toe
gekomen bent, wat u beweegt in uw dagelijks leven.
Voor meer informatie : google : open kloosterdag, locaties
* 18 mei : bedevaart naar Ommel. Om 19.30 uur is daar een feestelijke eucharistieviering met
medewerking van onze beide koren en met het gilde Sint-Jan Baptista uit Leenderstrijp.
* 26 mei : eerste communieviering om 10.30 uur in onze kerk. Groot feest voor onze 17 eerste
communicanten én hun ouders en gezin.

Naar jaarlijkse gewoonte
organiseert het Leends Accoord
het lenteconcert
in onze kerk
en aansluitend
een gezellig samenzijn
in de pastorietuin.
Van harte welkom.

* 30 mei : Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur gezongen hoogmis.
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TER INSPIRATIE
Verrijzen is:
na een donkere nacht,
het daglicht als nooit tevoren ervaren,
vanuit de uitzichtloosheid
nieuwe krachten in zich voelen opborrelen
en met een brede blik
het leven weer aanpakken.
Verrijzen is:
niet onverschillig blijven
maar vechten tegen alles
wat klein maakt,
Verrijzen is:
zelf wakker worden
en andere mensen wakker maken
uit verlammende onverschilligheid
en een dodelijke slaap.
Verrijzen is :
opstaan om te leven, echt te leven.

=======================================================================
De maandelijkse 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

