parochie H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende
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VOORWOORD
De novembermaand begint met twee belangrijke feesten. Op 1 november viert de kerk het feest van
Allerheiligen. (In verschillende parochies wordt dit feest gevierd op de zondag die het dichtst bij
Allerheiligen ligt.) We eren op deze feestdag allen die voor eeuwig bij God zijn, of ze nu door de kerk
heilig verklaard zijn of niet. Ze zijn voor ons blijvende getuigen die behoren tot de ontelbare menigte die
de evangelist Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God. Zij zijn thuisgekomen in dat
nieuwe leven. Zij hebben ons hun voorbeeld nagelaten. Ze zijn onze voorsprekers.
Op 2 november staan we stil bij Allerzielen. We denken en eren onze dierbare overledenen. Zij zijn van
ons heengegaan, maar we voelen ons met hen verbonden én we willen aan hen blijven denken. Deze
verbondenheid en herinnering kunnen op verschillende manieren gebeuren:
1. In een eucharistieviering waarin we de naam van de overledene noemen en een kaarsje voor hem/haar
ontsteken. Teken van verbondenheid en licht over de dood heen. En na de mis een gezellig samenzijn bij
elkaar, zodat de overledene blijft voortleven.
2. Bezoek aan het kerkhof. Op de grafsteen staat de naam van de
overledene en je zorgt voor het onderhoud van het graf. Een passende
waardering voor de geliefde overledene.
3. Misschien ga je naar de natuurbegraafplaats om in de natuur stil te
staan bij de plaats waar je geliefde begraven ligt. Eén met de natuur,
bewustwording van wat het leven eigenlijk is.
4. Misschien ga je naar een herdenkingsplaats, waar de as van je dierbare is uitgestrooid.
5. Maar het zou ook kunnen zijn dat je je geliefde vooral thuis herdenkt. Iemand zei zo treffend:
de herinneringen aan je geliefde zijn niet op het kerkhof te vinden.
Die herinneringen zijn thuis.
Vele nabestaanden gedenken en herdenken hun overleden geliefde thuis, elke dag opnieuw, op hun
manier. In de stilte van hun hart. Op een tafeltje of op je bureau staat de foto van de geliefde en een
kaarsje of bloemetje staat erbij. Thuis kun je luisteren naar wat je hart nodig heeft. Thuis begint de
rouwverwerking.
De ene dag zal het makkelijker zijn dan de andere. De ene dag heb je meer opbeuring nodig dan de
ander. Omdat de stilte in huis je overvalt, omdat de lege plaats aan tafel maar niet went, helpen de vele
herinneringen in die foto, die voor je staat. Dan zijn de contacten met lieve mensen hartverwarmend en
geven je nieuwe energie. Troost kun je op vele manieren ervaren, ook in je geloof.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* De tweejaarlijkse VIP-avond op 20 oktober jl. is door de aanwezigen als heel fijn ervaren. Het begon
met een eucharistieviering, waarin beide koren prachtig gezongen hebben. Een sfeervolle viering.
Nadien ging het naar de Meent voor een kop koffie/thee met een stuk vlaai. En natuurlijk het onderling
contact: even bijpraten. De bekende zanger Nico van de Wetering wist met zijn collega Rob de zaal te
boeien met zijn Brabantse liedjes en zijn praatjes tussendoor. “Het was er echt gezellig” klonk het vaker.
Ongeveer 125 vrijwillig(st)ers waren aanwezig en hebben van de sfeer genoten. Bijzondere dank aan de
leden van de siergroep voor hun prachtige bloemstukken voor de loterij.
* Op vraag van de Nederlandse bisschoppen hebben we op zondag 14 oktober gecollecteerd voor de
slachtoffers in Salawesi, Indonesie. De kerkgangers hebben € 379,20 gegeven, waarvoor hartelijk dank.
* Op 17 oktober jl. vond de halfjaarlijkse bijeenkomst plaats van de contactpersonen van parochiële
werkgroepen. Bijna alle contactpersonen waren aanwezig. Onder leiding van p. W. van Meijl en in
aanwezigheid van pastoor Sjef van der Maazen werd geïnformeerd, gemotiveerd en geadviseerd. We
stellen vast dat de contactpersonen veel werk verzetten én erg betrokken zijn. Ze worden echter ouder en
opvolging vinden, is moeilijk.
* In het weekend van 20/21 oktober hebben we Wereldmissiezondag gevierd, een dag van
verbondenheid en steun. De collecte, bestemd voor de christenen in Ethiopië, heeft € 454,61 opgebracht,
waarvoor hartelijk dank. Een duidelijk teken van verantwoordelijkheid voor elkaar.
* In onze vorige Nieuwsbrief schreven we over een behoorlijk negatief kerkbericht uit Bladel én ons
gesprek met Patrick Wiercx, journalist van het Eindhovens Dagblad. In de krant van 27 oktober jl. heeft
hij een positief, realistisch bericht geschreven over onze parochie én pastoor Sjef v.d. Maazen. De titel
spreekt voor zichzelf: “Meneer pastoor gaat niet zitten somberen”. In bijlage vindt u het artikel.
* Woorden van dank en waardering gaan naar de vrijwilligers van ons kerkhof. Ze laten steeds opnieuw
zien hoe je met elkaar en in een goede sfeer het kerkhof kunt onderhouden. De begraafplaats ligt er weer
heel mooi bij. Fijn.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het midden van december uit te geven. Uw suggesties, tips of
bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 7 oktober 2018: Rosa Jansen, dochtertje van Dennis Jansen en Marlies Jansenvan de Laak en zusje van Ties, Lindenlaan
* 28 oktober 2018 : Luna Nova de Werdt, dochtertje van Geert-Jan de Werdt en
Anouk Konings, Valkenswaard.
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat
deze kinderen veilig en gezond mogen opgroeien, dat zij gelukkig mogen zijn en leren leven in de geest
van Jezus.
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LIEVE ATTENTIE
In een hechte gemeenschap leven mensen met elkaar mee. Ze delen met
elkaar lief en leed. Ze tonen interesse voor elkaar. Zo bouwen ze elkaar op.
Dat willen wij als parochie ook voor elkaar zijn. Vandaar dat we straatcontact
personen hebben die namens de parochie bij u hun belangstelling tonen door
het aanbieden van een kaartje of een attentie bij een kroonverjaardag of bij
een jubileum.
Maar, … er is sinds 25 mei 2018 een privacywetgeving !!
We mogen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming bij u op bezoek komen
met een attentie n.a.v. een kroonverjaardag (= 75 jaar, 80, 85, 90, 95, 100
jaar) om u te feliciteren.
Daarom doen we deze oproep :
* als u in 2019 een kroonverjaardag heeft/viert,
* als u een gouden huwelijksjubileum heeft/viert
wilt u ons dan laten weten of u het op prijs stelt dat u namens de parochie gefeliciteerd wil worden?
Als geloofsgemeenschap streven we naar verbondenheid en meeleven.
Ons telefoonnummer : 2061215 of e-mailadres: parochie.leende@gmail.com

ACHELSE KLUIS : nieuwe bestemming
In het verleden zijn er vanuit Leende steeds goede banden geweest
met de Achelse Kluis. Landbouwers kwamen met de broeders van
de Achelse Kluis in contact. Verschillende Leendenaren zijn op de
Kluis gaan werken. En vanuit de Achelse Kluis is pater Silvester
van der Heijden van 1972 – 1983 naar Leende gekomen om als
vaste assistent hier mee te helpen in de parochie.
Omdat het aantal monniken in de Achelse Kluis steeds kleiner werd – momenteel verblijven er nog 2
broeders – is naar een andere bestemming gezocht. Zo zijn op 13 oktober jl. twee leden van de van
oorsprong katholieke Brazilaanse leefgemeenschap Fazenda da Esperança (=
Boerderij van de hoop) feestelijk verwelkomd en ingehaald. Deze twee leden
komen uit hun gemeenschap in Duitsland. Wereldwijd bestaan er zo’n 130
gemeenschappen. De leden van de gemeenschap zullen een besloten bestaan
leiden in de Achelse Kluis om zich zo voor te bereiden op een nieuw leven in
de samenleving. De leden worden “recuperanten” genoemd en niet exverslaafden of patiënten. Door geloof, gebed en een goede structuur proberen
zij hun leven weer op de rit te krijgen en volwaardig aan het maatschappelijk
leven deel te nemen. Elke zondag is om 17.00 uur een eucharistieviering alsook elke woensdag om
17.30 uur. U bent welkom in deze vieringen.
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JEUGD EN KERK
Van 3 tot 28 oktober 2018 vond in Rome de bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping plaats.
Drie weken lang zijn kardinalen, bisschoppen, toehoorders én jongeren met elkaar opgetrokken. Een
lijvig slotdocument is gepubliceerd waarbij het verhaal van de Emmaüsgangers (Lc. 24) als een rode
draad aanwezig is. Dit prachtige verhaal is richtinggevend.
Paus Franciscus legt al langer de klemtoon op synodaliteit en onderscheiding. Dit betekent concreet:
samen op weg gaan, elkaar beluisteren en gezamenlijk onderscheiden waar het op aan komt. Dat is
volgens de paus de methode die steeds meer ingang moet vinden, in de centrale kerk, maar ook in de
lokale kerken. Als dat gebeurt, kan de Geest werken en iets nieuws geboren worden.
Een bekende Belgische jongere schrijft over de synode:
In het begin was het overweldigend, omgeven te zijn
door de paus, de kardinalen en de vele bisschoppen.
Maar gaandeweg speelden wij, de 34 jongeren, een
steeds sterkere rol. Als interventies in de plenaire
zittingen in onze smaak vielen, dan onthaalden we die
op gejuich. In de koffiepauzes kwamen de
bisschoppen onze mening vragen. In de taalgroepen
hadden we een actieve inbreng. We schreven mee aan
de modi, de opmerkingen bij het werkinstrument. Ik
had nooit verwacht dat we zo stevig zouden mogen
participeren.
Op zo’n synode komt de wereld bij elkaar en proef je van de universele kerk. Zitten bij ons vooral
ouderen in de kerk, dan is de kerk elders jong en dat leidt tot andere uitdagingen. Ik ontdekte tijdens de
synode een open en luisterende kerk. Er waren geen taboes en bijvoorbeeld seksueel misbruik en
klerikalisme kwamen geregeld ter sprake. De buitenwereld denkt soms dat dat verdoezeld wordt, maar
dat is niet zo.” (Marguerite-Marie Le Hodey, Tertio, 31 oktober 2018)

Brief van de jongeren aan de paus
Aan het einde van de algemene vergadering boden de jongeren, die aanwezig waren bij deze Algemene
Bisschoppensynode, een brief aan aan paus Franciscus:
Lieve paus Franciscus,
Wij, de jongeren, aanwezig bij deze synode, willen van deze
gelegenheid gebruik maken om onze dankbaarheid en vreugde
te uiten voor de geboden ruimte om dit kleine stukje
geschiedenis samen waar te maken.
Nieuwe ideeën hebben ruimte nodig en u hebt ons die ruimte
gegeven.
We willen zeggen dat we uw droom delen:
een kerk die naar buiten komt;
open is voor iedereen, in het bijzonder voor de zwaksten:
een kerk midden in de wereld.
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We zijn een actief deel van deze kerk en we willen concreet blijven streven naar
verbetering in onze steden en in onze scholen, de sociaal-politieke wereld en de
werkomgeving, het verspreiden van een cultuur van vrede en solidariteit Wij willen de
armen in het middelpunt plaatsen. zodat iedereen Jezus zelf herkennen.
Aan het einde van deze synode willen we u vertellen dat we met u en met alle bisschoppen
in onze kerk, graag door willen gaan op het pad dat u bent ingeslagen. En we beloven u
onze volledige steun en ons dagelijkse gebed ".

TER INSPIRATIE : BEMOEDIGING

RONDLEIDING KERK – BEKLIMMING TOREN
Wie een rondleiding wil hebben in onze monumentale kerk, waarbij een
beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is, kan zich richten tot
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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AGENDA
* 6 november : de 1e bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor” van
10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie. Het wordt het 10e jaar in volgorde !!
Een lustrum !! Allen die hun partner verloren hebben en onder het genot
van een kopje koffie/thee lief en leed met elkaar willen delen, zijn van harte
welkom.
* 7 november 2018 : om 20.00 uur in de pastorie : informatieavond voor de ouders van 1e
communicanten van dit schooljaar.
* 14 november 2018 : om 20.00 uur in de pastorie : informatieavond voor de ouders van de vormelingen
van dit schooljaar.
* 17 november: gezinsviering n.a.v. Sint-Maarten. Om 18.30 uur samenkomst aan de kerk en
voorafgegaan door Sint-Maarten te paard en vergezeld door gildeleden trekken we door enkele straten
in Leende om nadien in de kerk samen te komen. Na de viering is er warme chocomel in het portaal.
Van harte welkom.
* 18 november : deze 33e zondag door het jaar heeft onze paus Franciscus uitgeroepen tot Zondag voor
de Armen. Hiermee wil de paus jaarlijks stil staan bij de diaconale verantwoordelijkheid van de Kerk.
* 23 november: om 19.30 uur eucharistieviering met de gildeleden van Sint-Catharina en Sint-Barbara
n.a.v. hun patronessen én hun teerfeest.
* 25 november : Feest van Christus Koning. Om 10.00 uur plechtige eucharistieviering waarin de
koorleden ook stilstaan bij hun patrones, de h. Cecilia. Nadien hebben de leden een gezellig
samenzijn. Uw aanwezigheid in deze viering is een teken van waardering voor de inzet en de
toewijding van de koorleden.
* 25 november : om 16.30 uur geeft het Heezer Vocaal Ensemble een Italiaans Concert in onze kerk, in
samenwerking met de Stichting Behoud Kerkgebouw Leende. Voor de muziekliefhebbers een
aanrader en voor degenen die ons kerkgebouw willen steunen een uitnodiging om de muzikale sfeer te
proeven in deze sacrale ruimte.
* 2 december : om 11.30 uur : gezinsviering, waarin we Sinterklaas, de Goedheilig Man, met zijn pieten
mogen verwelkomen. Kinderen met ouders van harte welkom.

=======================================================================
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

