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VOORWOORD
“We zeggen rozenkrans en bedoelen rozenhoedje” hoor ik iemand treffend zeggen. We gebruiken de
twee begrippen vaker door elkaar. Kinderen krijgen bijvoorbeeld bij hun eerste communie een
rozenkrans als cadeau. Bij het overlijden wordt vaak een rozenkrans tussen de vingers van de overledene
gedaan. Katholieken wordt gevraagd om de rozenkrans te bidden, vooral nu in de oktobermaand. Wat is
dan het verschil tussen een rozenkrans én een rozenhoedje?
Wij, katholieken, hebben een gebedssnoer, dat bestaat uit een kruisje, dan volgen
5 kralen tot aan de afscheiding, en dan komen 5 keer 10 kralen waartussen 4
kralen als herkenning zitten. Zo bidden we dus de geloofsbelijdenis (= kruisje),
een Onze Vader, de 3 Wees Gegroetjes én weer een Onze Vader. Dan komen de 5
tientjes gevolgd door het Onze Vader. Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt,
bidt je het rozenhoedje.
Ga je 4 keer het gebedssnoer rond, dan spreken we van de rozenkrans. (Vroeger was het 3 keer het
gebedssnoer rondgaan.) Bij het bidden van de rozenkrans mediteer je over de 20 mysteries van de
rozenkrans (de blijde geheimen, de geheimen van het licht, de droevige geheimen, de glorievolle
geheimen). Het is de bedoeling dat tijdens het bidden van de rozenkrans het leven, het lijden én de
verrijzenis van Jezus wordt overwogen.
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in deze oktobermaand het Mariabeeld in het
priesterkoor geplaatst. We willen Maria eren door het bidden van het
rozenhoedje. We zijn immers overtuigd van de kracht van het gebed, het
persoonlijk gebed, maar ook het gezamenlijke gebed. Daarom wordt elke
maandagavond in de oktobermaand om 19.00 uur het rozenhoedje in de kerk
gebeden en het dames- of mannenkoor of de torenzangers zorgen voor de
muzikale omlijsting. U bent van harte uitgenodigd om met elkaar het
rozenhoedje te bidden. Het is een gebedsmoment en geeft rust en voldoening,
vooral in deze jachtige tijd.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
* Naar jaarlijkse gewoonte maken de leden van het dames-en
mannenkoor hun uitstapje. Dit jaar gingen ze op 23 augustus met de
huifkar naar het valkenrij- en sigarenmuseum in Valkenswaard. Een
leerrijke middag. Na dit bezoek vertrok het gezelschap naar
Soerendonk waar een lekker diner stond te wachten. Kortom, een
gezellige middag die voor herhaling vatbaar is. Op deze manier groeit
de onderlinge saamhorigheid.
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* Op de eerste maandag van de maand komen de leden van de poetsgroep bijeen om de kerk te poetsen.
Op maandag 3 september waren ze weer actief en tijdens de koffiepauze hebben we “officieel” afscheid
genomen van Riek Schenkels en Cor Weijers, die jarenlang trouw de kerk hebben gepoetst. Vanaf 1991
is Riek begonnen en Cor vanaf januari 2013. Om gezondheidsredenen moeten beide dames er nu mee
stoppen. We willen ze beiden heel hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inzet.
* Op zondag 9 september vond de fietstocht “Van kerk naar kerk” plaats, georganiseerd door de RK.
Nicasiusparochie en de Protestantse Kerk Heeze en Geldrop-Mierlo. Onder het motto “Geloven in
elkaars kerk” konden de deelnemers een kijkje komen nemen in de kerk van de buren. Van 12.30 tot
17.30 uur waren de kerken open. Een goede 50 bezoekers hebben we in onze kerk mogen verwelkomen.
Van 15.00-16.00 uur hebben de leden van het dames- en mannenkoor prachtige gezangen laten horen,
waarbij het pas gerestaureerde orgel feestelijke klanken liet horen. Dank je wel aan de leden van de
koren en de kerkgidsen om hun vrije middag beschikbaar te stellen voor de parochie.
* Op zaterdag 29 september jl. stond in het Eindhovens Dagblad een uitvoerig artikel over de parochie
in Bladel met een grote foto van de Sint-Petrus’ Bandenkerk. Als reactie op dit behoorlijk negatief
bericht heeft onze pastor een e-mail naar de schrijver P. Wiercx gestuurd en gevraagd: kom ook eens
met een geloofsgemeenschap van een andere Sint-Petrus’ Bandenkerk praten en laat eens een positief
geluid in de krant verschijnen. De streekjournalist is op de vraag ingegaan en op dinsdag 9 oktober was
hij bij ons in de pastorie te gast. Met 7 personen zaten we rond de tafel. Het was een fijn, open en eerlijk
gesprek. waarbij ieder zijn/haar mocht zeggen. Wij vroegen de journalist om ook een positief verhaal te
schrijven zoals wij hier in Leende met elkaar omgaan als kerkgemeenschap van Jezus Christus. De
journalist wil wel een positief verhaal schrijven, maar hij dient wel met zijn baas en andere collega’s te
overleggen. We wachten af.
* Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de kapotte hanglampen in onze kerk
vervangen worden? De leden van de klusjesgroep zorgen hiervoor en zij hebben
op 1 oktober jl. een rolsteiger in gebruik genomen zodat zij nu volgens de
veiligheidsregels kunnen werken.
* Op 3 oktober 2018 is heel onverwacht in de leeftijd van 73 jaar overleden:
Jacques Kloeg. Hij was 32 jaar pastoor te Mierlo. Jacques behoorde tot het
pastorale team van de Nicasiusparochie. Hij leeft in ons voort als een
beminnelijke, betrokken, en zachtaardige herder die heel dicht bij zijn
parochianen stond en voor wie de leken een heel belangrijke taak hebben in het
pastorale gebeuren. Moge Jacques nu thuiskomen in het huis van de Vader.
* Op 3 en 4 oktober zijn de vele lindenbomen op ons kerkhof gesnoeid. Een hele klus en heel wat afval.
De bomen staan er nu erg kaal bij. Maar de natuur gaat zijn gang. Het is groeien, bloeien en snoeien.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van november uit te geven. Uw suggesties, tips
of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 30 september 2018: Fedde van de Pavoordt, zoontje van Kasper van de Pavoordt
en Martine Soupart en broertje van Theije, Orchideestraat
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn gelukkige ouders en familie.
We hopen dat Fedde veilig en gezond mag opgroeien, dat hij gelukkig mag zijn en leert leven in de
geest van Jezus.
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Overleden
* 23 september 2018 : Ad van Asten. Hij woonde in Dommelen en is 61 jaar
geworden.
Ons medeleven gaat uit naar de familieleden en ieder die door
dit overlijden getroffen is. Wij wensen de familie 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.

JEUGD EN KERK
Van 3 t/m 28 oktober 2018 verzamelt paus Franciscus in Rome
bisschoppen, experts en jongeren rond het thema : Jongeren, het
geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is
niet toevallig : jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het
hart.
Jarenlang hebben jongeren uit heel de wereld zich kunnen voorbereiden op deze belangrijke bijeenkomst tussen paus, bisschoppen, jongeren en extra genodigden om het draagvlak zo breed
mogelijk te hebben. Wereldwijd zijn de nodige ontmoetingen geweest en is het programma vastgesteld.
Gelovige jongeren verlangen naar een authentieke kerk, die hun leven deelt in plaats van erover te
preken. Het werkdocument zal bisschoppen uit de hele wereld doen nadenken over deze 7
sleutelwoorden:
1. luisterbereidheid
2. begeleiding
3. bekering
4. onderscheiding
5. uitdagingen
6. roeping
7. heiligheid
Een kwart van de mensheid, goed voor 1,8 miljard mensen, is tussen de 16 en 29 jaar. Hun hoop,
verzuchtingen, verlangens en dromen staan op de bisschoppenconferentie over jongeren centraal.
Voor meer informatie verwijzen we naar de officiële website van de jongerensynode voor nieuws,
documenten, getuigenissen en foto’s : Synod on Young People. Synod 2018
N.b. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie is mgr. Rob Mutsaerts afgevaardigd, maar de
hulpbisschop heeft aan paus Franciscus laten weten dat hij het nu niet de juiste tijd vindt om een synode
over jongeren te houden, omdat het seksueel misbruik in de kerk officieel geen onderwerp van gesprek
is. De jongerenbisschop uitte in de media forse kritiek op de manier waarop paus Franciscus het
misbruik aanpakt.
Is hij dan vergeten dat op 12 september jl. paus Franciscus bekend heeft gemaakt dat hij de voorzitters
van alle bisschoppenconferenties wereldwijd van 21-24 februari 2019 naar Rome roept voor een gesprek
over seksueel misbruik in de kerk?
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REKENING EN VERANTWOORDING NICASIUSPAROCHIE
Staat van baten en lasten van de H. Nicasius Parochie over 2017
Baten :
Bijdragen parochianen
Opbrengsten uit bezittingen
Incidentele baten
Begraafplaats baten

€
€
€
€

2016
565.660
512.474
183
198.510
1.276.827

€

293.161 €

299.198

€
€
€
€
€
€
€
€
€

528.673
12.321
7.921
33.610
50.576
11.859
115.656
30.453
1

€
€
€
€
€
€
€
€
€

551.777
19.353
9.510
50.506
57.142
29.731
116.021
41.244
24.610

Totaal kosten €

1.084.231 €

1.199.092

Exploitatiesaldo exclusief rentelasten

€

88.028 €

77.735

Rentelasten

€

6.154 €

6.270

Exploitatieresultaat

€

81.874 €

71.465

€
€
€
€
€
€
€
€

320.666
98.208
26.937
69.996
37.530
10.684
1.639
565.660

€
€
€
€
Totaal baten

Lasten:
Personeelskosten
Kosten vaste activa:
- Kerkelijke gebouwen
- Overige kerkelijke goederen
- Beleggingen in onroerend goed
Kosten begraafplaats
Kosten eredienst
Kosten pastoraat
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Incidentele kosten

Specificatie bijdragen parochianen:
Gezinsbijdragen
Collecten
Misintenties
Kerkelijke diensten
Offerkaarsen
Ontvangen collecten voor derden
Giften en acties

€
€
€
€
€
€
€
€

2017
570.824
384.166
9.292
207.977
1.172.259

317.240
96.536
32.411
74.252
33.428
8.463
8.494
570.824

Voornamelijk
aan Bisdom

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat we het kalenderjaar 2017 met een positief resultaat van ruim
€ 81.000,-- hebben kunnen afsluiten. Weliswaar staan de inkomsten onder druk maar hebben we, waar
mogelijk, bezuinigd op de uitgaven. Zoals u tevens kunt zien zijn de gezinsbijdragen en collecten van
zeer groot belang om alle kosten van het onderhoud van de kerk, van alle pastorale zorg en diensten te
kunnen dragen. Graag willen wij u allen dan ook zeer hartelijk danken voor uw bijdragen en steun.
(Penningmeester Leon Liebreks)
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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.

OPROEP
In een hechte gemeenschap leven mensen met elkaar mee. Ze delen met elkaar lief en leed. Ze tonen
interesse voor elkaar. Zo bouwen we elkaar op.
Dat willen wij als parochie ook voor elkaar zijn. Vandaar dat we straatcontactpersonen 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
wordt? Als geloofsgemeenschap streven we naar verbondenheid en meeleven.
Ons telefoonnummer : 2061215 of e-mailadres: parochie.leende@gmail.com

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD : kerkpoetsers
Zonder vrijwillig(st)ers kan een gemeenschap niet draaien. Zij zijn het cement in de samenleving. Dat
beseffen wij ook heel goed in onze geloofsgemeenschap. Trouwe leden worden ouder en moeten om
gezondheidsredenen stoppen met hun belangrijke taak.
Daarom onze vraag of u misschien wat vrije tijd over
heeft én iets voor de gemeenschap wil doen/ betekenen.
We zoeken vrijwilligers die één voormiddag in de maand
(van 9.00 tot 11.30 uur) vrij hebben om mee te helpen de
kerk te poetsen. Met veel plezier vervullen de leden van
deze werkgroep hun taak, maar ze worden ouder én zien
uit naar verjonging. Wie voelt zich geroepen om mee te
helpen? We zijn u dankbaar voor uw inzet. Nadere
inlichtingen ontvangt u bij Annie Rutten, Ranonkelstraat
13, tel. 2062051.
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OKTOBERMAAND - WERELDMISSIEMAAND : ETHIOPIE
De Wereldmissiemaand oktober heeft dit jaar als thema: God is ons een toevlucht en een sterkte (psalm
46). Deze zin uit de bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons
in Nederland.
Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur,
maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is
grotendeels afhankelijk van de landbouw.
Het Ethiopisch-orthodoxe christendom met zijn lange traditie is
nog altijd de bepalende religieuze en culturele factor in Ethiopië.
De rooms-katholieke kerk is ondanks haar kleine omvang zeer
actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp
aan vluchtelingen.
Op Missiezondag 21 oktober vieren wij onze verbondenheid en
solidariteit met de wereldkerk. De wereldwijde collecte op deze
dag maakt Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de
katholieken.
Steun onze medegelovigen in Ethiopië met uw bijdrage, rekening NL65 INGB 0000 0015 66 te Den
Haag. Op de website www.missio.nl vindt u achtergrondinformatie. Dank voor uw steun.

TER INSPIRATIE : storm op het meer / in het eigen leven
De afgelopen maand is onze kerk weer vaker in het nieuws geweest. Helaas vaker negatief. Vele
gelovigen ervaren die publiciteit als een stormachtige periode. Het stormt er, zou je kunnen zeggen.
Maar dan hebben we in de bijbel een prachtig verhaal dat ons wil bemoedigen. We nemen het verhaal
volgens de evangelist Matteüs :
Toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn
leerlingen Hem. Opeens raakte het meer in
hevige beroering, zodat de golven over de boot
sloegen; Hij echter lag te slapen. Zij gingen naar
Hem toe en maakten Hem wakker met de
woorden:
Heer, red ons, wij vergaan!
Hij sprak tot hen; Waarom zijn jullie zo bang,
kleingelovigen?
Dan stond Hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd
volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden
en de zee Hem gehoorzamen? (8, 23-27).
Boodschap : het is een verhaal met een diepe symbolische betekenis. De storm staat voor alles dat rust
en innerlijke vrede in een mensenleven kan verstoren, zoals ruzie, onenigheid, aanvallen, oorlog zelfs,
angst en onrust. Vertrouw op God! Hij is ons altijd nabij, ook als het stormt in ons leven.
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HOOP
De bisschoppensynode over de jongeren is op 3 oktober begonnen. Vol verwachting. En dat is ook
meteen de strekking van de homilie van paus Franciscus bij de opening van de synode. Zeven keer heeft
hij het woord ‘hoop’ in de preek gebruikt. De kerk maakt een stormachtige periode door. Hoop is zeker
gewenst én daadkracht.
De hoop doet een appèl op ons, brengt ons in beweging en maakt dat we breken met het conformisme
van ‘zo hebben we het altijd gedaan’. De hoop vraagt ons rechtstreeks de jongeren in de ogen te kijken
en ook te zien in welke situaties zij zich bevinden. De paus zei dit ten overstaan van 267 synodevaders,
23 experts en 34 jongeren in de leeftijd van 18 tot 29 jaar. Er zijn 49
toehoorders. Met veel emotie in zijn stem heeft de paus gevraagd om al deze
bisschoppen te bemoedigen en welkom te heten. Applaus.
Zoals bij andere bisschoppensynodes onder deze paus zal in het begin veel
naar boven komen. Het onderscheidingsproces (volgens Ignatius) vraagt dat
alles naar boven mag komen. Pas dan kun je onderscheiden waar de Geest de
kerk leidt. Van een bevriende benedictijner monnik heb ik gehoord dat bij de
bisschoppensynode over huwelijk en gezin er een moment was waarop er
grote verdeeldheid was. Een aanwezige jezuïet had te doen met zijn
medebroeder Franciscus en wilde hem een hart onder de riem steken.
‘Heilige Vader, u zult het wel moeilijk hebben…’ Een grote glimlach kwam op zijn gezicht: ‘Helemaal
niet. Pas nu kunnen we gaan onderscheiden.’ Dat is het: onderscheiden waartoe de kerk geroepen
wordt…
(Joost Jansen in Katholiek.nl, 6 oktober 2018)

AGENDA
* 8 oktober : om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje in de kerk met muzikale ondersteuning van het
dameskoor. In Leenderhof, Grand Café, wordt op dezelfde tijd ook het rozenhoedje gebeden met de
aanwezige bewoners van Leenderhof en andere geïnteresseerden. Van harte welkom.
* 15 oktober : om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje in de kerk met muzikale ondersteuning van het
mannenkoor. Van harte welkom.
* 20 oktober : VIP-avond (= Vrijwilligers In het Pastoraat). We beginnen om 19.00 uur met een
eucharistieviering in de kerk, waarin het dames- en mannenkoor zullen zingen. Na de viering is de
samenkomst in de Meent waar zanger Nico van de Wetering uit Sint-Oedenrode zal optreden.
* 22 oktober : om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje in de kerk met muzikale ondersteuning van de
Torenzangers. U bent van harte welkom.
* 27 oktober : om 10.00 uur : Sint-Hubertusviering in het kasteel te Heeze met zegening van het
Hubertusbrood én zegening van paarden en honden bij de opening van de slipjacht.
* 28 oktober : we vieren het feest van Allerheiligen. Om 10.00 uur plechtige eucharistieviering met
medewerking van het mannen- en dameskoor.
* 29 oktober : om 19.00 uur bidden van het rozenhoedje in de kerk met muzikale ondersteuning van het
dameskoor. U bent van harte welkom.
* 2 november : Feestdag van Allerzielen. Om 19.00 uur eucharistieviering waarin we bijzonder de
overledenen willen gedenken, die ons sinds Allerzielen vorig jaar zijn ontvallen. De familie ontvangt
een persoonlijke uitnodiging.
=======================================================================
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

