parochie H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende

Jaargang 10, nummer 8, oktober 2019
VOORWOORD
De maand oktober is voor ons de missiemaand. In deze maand wordt aandacht gevraagd voor onze
missionaire opdracht. Als christenen hebben we immers een taak, dichtbij en veraf, omdat we broeders
en zusters zijn van elkaar. God is immers onze Vader.
Dit jaar heeft onze paus Franciscus de oktobermaand uitgeroepen
tot een Buitengewone Missiemaand met als thema “Gedoopt en
gezonden”. De aanleiding hiertoe is niet toevallig. Het is nu
precies 100 jaar geleden dat paus Benedictus zijn apostolische
brief “Maximum illud” (november 1919) publiceerde. De brief
werd geschreven na het einde van de Eerste Wereldoorlog, die de
paus een “nutteloze slachtpartij” noemde. De paus wil een nieuwe
impuls geven aan de missie van de kerk. Hij roept alle christenen
op om de missie te zuiveren van ieder verband van kolonisatie en
van nationalistische bedoelingen. Omdat Jezus ons liefheeft,
dienen de christenen die liefde door te geven en zich bewust te zijn van hun missionaire opdracht.
De Buitengewonde Missiemaand wordt wereldwijd gehouden en paus Franciscus vraagt ons stil te staan
bij dit zo belangrijk thema: gedoopt en gezonden. We zijn geroepen tot missie, tot evangelisatie, omdat
we gedoopt zijn. We dienen ons daarvan bewust te zijn.
Als geloofsgemeenschap willen we over dit thema nadenken én iedere gedoopte bewust maken van
zijn/haar missionaire taak. Ze kunnen dat cadeau uitpakken én het doopsel gestalte geven.
Dat doet ons de vraag stellen: wat is mijn missie? Wat wordt van mij verwacht? Wat kan ik concreet
voor de ander doen, in woord én in daad?
In deze Nieuwsbrief hopen we enkele impulsen mee te geven. (zie blz.2 = spinnenweb, blz. 3,5.6)
Er wordt zo gemakkelijk gezegd : iedere gedoopte heeft de opdracht de Blijde Boodschap van Jezus te
verkondigen. Maar hoe doe je dat concreet? Hoe kun je in woord en daad laten merken dat je dat
evangelie van Jezus uitdraagt? Sta ik daar allen voor? Hoe merkt die ander dat?
Missie is veelkleurig en veelvormig. Missie is overal, dichtbij én veraf. Lokaal en over heel de wereld.
De vorm van missie mag dan wel veranderen, de inhoud blijft dezelfde : die inhoud zijn de woorden van
Jezus: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest en leert hen te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle
dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mt. 28, 19-20)
Deze hoopvolle belofte van Jezus geeft ons dat duwtje in de rug om concreet werk te maken van onze
missionaire opdracht.
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Is het u ook opgevallen dat op dinsdag 17 september om 10.45 uur de klokken 10 minuten hebben
geluid? Dit was ons antwoord op het verzoek van de organisatie van Market Garden om aandacht te
schenken aan het feit dat precies 75 jaar geleden de operatie Market Garden is gestart, waardoor het
zuiden van Nederland langzaam is bevrijd. Feestelijke klanken horen hierbij.
* De eerste gezinsviering van dit schooljaar was op zondag 22
september en stond in het teken van verbondenheid. Aan de hand van
een spinnenweb werd duidelijk gemaakt dat we elkaar nodig hebben
én dat ieder een belangrijke taak heeft in dit geheel. Samen zijn we
immers sterk. Tijdens de verkondiging werd dit aanschouwelijk
uitgebeeld. Er kwamen zo’n 30 kinderen naar voren, die in 5 rijen
gingen staan en iedere rij hield een koord vast dat uitkwam bij de
afbeelding van onze kerk. Christus staat in het middelpunt. Van Hem
gaan de lijnen uit, de webben, en wij mensen houden elkaar vast,
kinderen én hun ouders, die de dwarslijnen uitbeelden. Het was mooi
om te zien hoe de kerkgangers dit uitbeelden. Zo zijn we verbonden
met elkaar, zoals in een spinnenweb. Dat is onze kracht met Jezus in ons midden.
* Op 23 en 26 september zijn de straatcontactpersonen in de pastorie bij elkaar gekomen om hun taak in
de parochie te evalueren. De straatcontactpersonen zijn de ogen en de oren van onze geloofsgemeenschap. Zij horen en zien wat er in hun straat of straten gebeurt en willen namens de parochie de mensen
daar nabij zijn in lief en leed. Ze hebben ook een signaleerfunctie en zorgen ervoor dat de onderlinge
verbondenheid aanwezig blijft.
* Op zondag 29 september hebben we in de feestelijke eucharistieviering van 10.00 uur ook stil gestaan
bij het gouden feest van Jan en Tiny Spoorenberg. Samen met de kerkgangers wilde het bruidspaar dit
feest vieren, waarbij zij God wilden danken voor die 50-jaar huwelijkstrouw. Samen hebben ze lief en
lied met elkaar gedeeld en verheugen zich over een goede gezondheid te midden van hun 3 kinderen,
schoonkinderen en 7 kleinkinderen. De beide koren gaven een feestelijke klank aan deze viering. Als
parochiegemeenschap willen we het gouden paar bijzonder danken voor hun bewezen diensten voor de
parochie. Tiny is ruim 10 jaar penningmeester geweest van de parochie (sinds juni 2005 tot einde 2014)
en heeft deze taak met veel toewijding en grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Jan is sinds augustus 2012
lector in onze kerk en hij is sinds 2015 ook acoliet bij uitvaarten. Terecht heeft een goed gevulde kerk
het bruidspaar toegezongen met “Lang zullen ze leven”. Omdat de bruidegom zo sterk beklemtoont dat
we samen kerk zijn, heeft hij alle kerkgangers uitgenodigd op een kopje koffie na de viering. Het was
een gezellig samenzijn. Pastoor van Meijl heeft het gouden bruidspaar een parochiële oorkonde
overhandigd als dank voor hun grote betrokkenheid bij het parochieel gebeuren.
* Op 30 september hebben we een 40-tal exemplaren van het Nicasiusnieuws, jaargang 1, nr. 3, ontvangen. Dit parochieblad ligt in de Mariakapel én bij de uitgangen van de kerk. U mag het parochieblad
meenemen.
* Het volgende nummer hopen we in het 1e weekend van november uit te geven. Uw reactie, suggestie
en bijdrage zien we graag tegemoet. Zo hopen we de onderlinge band te bevorderen, wat onze opbouw
ten goede komt.
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Op de poster
zien we drie jonge vrouwen
uit India.
Met een blij gezicht
verlaten ze de kerkdienst,
die ze zojuist hebben bijgewoond.
Ze gaan op weg.
Ze zetten zich in beweging.
Dat wat ze gehoord,
gevierd
en beleefd hebben,
gaan ze omzetten
in daden,
ieder
op haar eigen manier.

De kerk is missie.
Dat betekent dat alle leden van de kerk
delen in die missie, in die zending.
Ieder heeft zijn eigen plek:
Een bisschop doet dat anders dan een kerkganger
of een vrijwilliger of een pastoraal werkende in de parochie.
Maar op een of andere manier
deelt iedereen in die missie.
De ene maakt er meer werk van dan de ander.
Iemand die iedere zondag gewoon trouw naar de kerk gaat
zonder veel vrijwilligerswerk te doen in een parochie,
die geeft wel een statement af:
nou, ik ga ’s zondags naar de mis,
want dat vind ik belangrijk.
Dat is ook een vorm van missie, want ik laat zien
dat ik me niet laat afhouden door de buurman of buurvrouw
die niet meer gaat. Ik ga wel.
(Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden)
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OKTOBERMAAND = MARIAMAAND
Paus Franciscus is een man van eenvoudig en concreet geloof.
Dat komt naar voren in de manier waarop hij Maria opnieuw onder de
aandacht brengt.
Hij doet dat ook in het boek over het Weesgegroet. Woord voor woord
vertelt hij over de betekenis van dit gebed.
Dit boek is zeer goed te gebruiken in het geloofsleven van alledag en zeker
ook in de maand van Maria, oktober en mei. Dit boek is een bestseller in
Frankrijk en Italië. Prijs € 14,95, boekhandel Berne, Heeswijk.

OP ADEM KOMEN IN EEN KLOOSTER
De huidige samenleving vraagt veel
van ons mensen. Social media, je
werk, sociale contacten, je gezin,
constant aanspreekbaar moeten
zijn: ze doen allemaal een beroep
op je.
De huidige maatschappelijke
context zorgt ervoor dat wij nog
maar weinig tijd hebben om stil te
staan bij wie wij werkelijk zijn en
bij hoe wij willen leven. Daarom
zoeken mensen inspiratie voor hun
persoonlijke ontwikkeling.
Er bestaat een levensbeschouwelijke vereniging – www.vadere.nl – die mensen wil helpen door ze een
meerdaags verblijf in een abdij aan te bieden. “Samen met ons op pad” is de leuze. Ze willen mensen
helpen om tot meer rust en structuur in hun leven te komen. De website geeft voldoende informatie.
Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:
1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00 uur,
Abdij Koningshoeven te Tilburg
2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag 14 november
10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt
Zie voor meer informatie : www.vadere.nl
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OKTOBERMAAND - MISSIEMAAND
Dit jaar wordt
onze aandacht
gevraagd voor
de mensen in
NoordoostIndia. Het gaat
om de opbouw
van de kerk
aldaar én het
pastorale werk
dat er gedaan
wordt.
Sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 kunnen de zeven deelstaten in het noordoosten van India,
ook wel de ‘Seven Sisters’ genoemd, veel hulp gebruiken. In de regio wonen merendeels inheemse
volken, die zich in uiterlijk, taal en cultuur duidelijk van de rest van India onderscheiden. Een grote
culturele rijkdom.
Maar de inheemse bevolkingsgroepen voelen zich in hun eigen land vaak tweederangsburgers. Want de
verscheidenheid in het noordoosten wordt door de regering in Delhi eerder als een bedreiging gezien.
Steeds weer is er sprake van spanningen met de centrale regering en afscheidingsbewegingen. Ook
tussen de groeperingen onderling ontaarden conflicten vaak in geweld.
Het christendom is in deze regio ook aanwezig én werkzaam, naast talrijke andere religieuze
gemeenschappen. Per deelstaat varieert het aantal christenen zeer sterk. In Nagaland is rond de 90% van
de bevolking christelijk, in Assam slechts 4%.
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming én de rechten
van deze mensen en voor de bescherming van de schepping. Ook wil zij de inheemse bevolking
begeleiden in een samenleving die verandert.
In het weekend van 19/20 oktober wordt in de kerk voor Missiezondag gecollecteerd.
U kunt uw bijdrage ook storten op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te
Den Haag. Met dank voor uw steun en solidariteit.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ p

GB 0000 0015 66f stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0
Regelmatig hoor je betrokken parochianen spreken over de toekomst
van de parochie, over de toekomst van de kerk in Leende. Hoe gaat
het verder als je de ontwikkelingen volgt?
De Canadese priester James Mallon heeft een prachtig boek
geschreven, heel verfrissend : Als God renoveert. Een veelzeggende
titel. Ja, wat zou er dan gebeuren als God renoveert? Als de gelovigen
zich door Hem laten inspireren én motiveren?
De schrijver heeft niet alleen een aantal ideeën van hoe het zou
kunnen of moeten, maar hij is ook in zijn eigen parochie concreet aan
de slag gegaan met parochievernieuwing. Hij beschrijft in dit boek
hoe hij en zijn team de omslag van een onderhoudspastoraal naar een
missionaire parochie proberen vorm te geven.
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Wij willen in onze Nieuwsbrieven belangrijke gedachten uit dit boek aan de lezers doorgeven. Het gaat
om onze missionaire taak, zoals in de inleiding staat : gaat, maakt, doopt en leert (zie Mt. 28,19). Welk
werkwoord is het belangrijkste?

TER INSPIRATIE : ik voel me geborgen
In ons bidden en werken
zoeken wij U, God,
verlangend naar uw weg,
uw vrede en gerechtigheid,
uw recht en uw nabijheid.
Als we ons brood delen
met wie honger heeft,
zorg geven aan jong en oud
om ons heen,
dan werken en bidden wij
in uw naam.
Dan zult U ons leiden
als een bron die altijd laaft,
als een tuin die altijd bloeit,
als een stad die altijd leeft,
als een land dat altijd geeft
als een economie die altijd dient.
U, de bouwer en schepper
van al ons werken
en al ons bidden.
(fragment gebed Hub Crijns)

KALENDER - activiteiten
* de oktobermaand is de rozenkransmaand. Daarom bidden we elke
maandagavond om 19.00 uur het rozenhoedje in de kerk. U bent van harte
welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
Eén van onze koren zal voor de nodige Marialiedjes zorgen :
7 oktober : mannenkoor
14 oktober : dameskoor
21 oktober : mannenkoor
28 oktober : Torenzangers
* Op 13 oktober zal het Helmonds Slavisch Koor om 14.30 uur een concert geven in onze kerk. Het
wordt een onvergetelijk, muzikaal gebeuren
dat een muziekliefhebber
niet mag missen.
De Stichting Behoud Kerkgebouw Leende
zorgt voor de organisatie van dit gebeuren.
U bent van harte welkom.
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* Naar jaarlijkse gewoonte gaan de leden van de KBO in oktober op bedevaart. Dit jaar is dat op 15
oktober en de pelgrimage gaat naar Kevelaer, waar Maria wordt vereerd onder de titel “Troosteres van
de bedroefden”. Om 12.45 uur zal onze pastoor voorgaan in de eucharistieviering in de Kaarsenkapel en
de Torenzangers zorgen voor de muzikale begeleiding. Misintenties kunt u bij Toos opgeven. Zij
worden in Kevelaer voorgelezen en opgenomen in ons gebed.
* In het weekend van 27 oktober vieren we het feest van Allerheiligen. In de eucharistieviering om 10
uur zullen de beide koren zorgen voor de muzikale klanken, zodat we gesterkt door de viering onze
dagelijkse taak kunnen voortzetten.
* Het feest van Allerzielen vieren we op zaterdag 2 november om 19.00 uur. In die viering zullen we
bijzonder hén gedenken die ons sinds Allerzielen 2018 zijn ontvallen. We noemen hun namen en
ontsteken voor hen een lichtje opdat ze mogen voortleven in het eeuwig Licht.
* Op dinsdag 5 november start het nieuwe seizoen van “Op de koffie/thee bij de pastoor” . Het is het
11e jaar op rij dat we deze bijeenkomsten van 10.30 uur tot 11.30 uur in
de pastorie organiseren. Mensen die hun partner verloren hebben, zijn van
harte welkom. In een gezellige en open sfeer én onder het genot van een
kopje koffie/thee leest de pastoor én iemand van de werkgroep een
bezinnende tekst voor en met elkaar gepraat. Het gaat om een huiselijke
sfeer, waarbij de aanwezigen hun verhaal kwijt kunnen en steun bij elkaar
ervaren.
Ieder die bij deze doelgroep hoort, is van harte welkom, vrouwen zowel als mannen !!
=======================================================================
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

