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VOORWOORD
Van 19 t/m 26 januari jl. werd in Nederland de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen
gehouden. Dit is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden voor de eenheid.
Want het is diep beschamend dat de volgelingen van Jezus zo verdeeld
zijn, dat er in de loop van de eeuwen grote breuken zijn geslagen, dat
er zoveel scheidslijnen zijn tussen al die christenen. Dat heeft Jezus
nooit gewild. In tegendeel. Jezus bad om de eenheid onder zijn
volgelingen. “Mogen allen één zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U;
dat zij ook in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt.”(Joh. 17,21). Jezus verwacht van zijn volgelingen
uitstraling en getuigenis. Zijn volgelingen dienen in Zijn voetsporen te
gaan, ook al wordt de kerk vergeleken met een schip op onrustige
golven. Jezus blijft hen nabij ook als het buiten stormt.
Ondanks hun verdeeldheid hebben de christelijke kerken één ding gemeen : de Heilige Schrift. Dat
is ons baken, ons uitgangspunt. Hier vinden we onze inspiratie en onze kennis. Hoe zouden we
Jezus leren kennen, als we de Schrift niet kennen? Daarom heeft onze paus Franciscus de 3e zondag
door het jaar – dit jaar was dat 26 januari – uitgeroepen tot “Zondag van het Woord van God”. Het
is een zondag van onderlinge verbondenheid tussen de vele christenen, maar ook een bewustwording dat heel ons christelijk leven geënt dient te zijn op de inhoud van dat Boek.
De paus spoort ons aan om die bijbelse boeken ook te openen én erin
te lezen. Er zijn beslist mensen die thuis wel ergens een Bijbel hebben
staan, maar die er in de praktijk nooit toe komen om het boek nog
eens open te slaan. Probeer het nog eens !!
Er staan prachtige verhalen in dat boek.Verhalen die zo herkenbaar
zijn en willen bemoedigen. Verhalen die een weg wijzen naar geluk
en vrede. Verhalen die uitdagen.
Het zou toch prachtig zijn als onze eerste communicanten in hun
voorbereidingstijd deze bijbelse verhalen te horen krijgen, van hun
ouders of grootouders. Kinderen horen zo graag dat ouders voorlezen!! Dat geeft hun rust en
innerlijke vrede voor het slapen gaan. Waarom niet eens uit een kinderbijbel voorlezen? Zo word je
binnen het gezin vertrouwd gemaakt met Jezus en groeit het christelijk geloof. Op die manier wordt
je leven veel rijker, want het geloof speelt nu echt een rol in je leven. Je bent er concreet mee bezig.
In de hoop dat de bijbel blijft inspireren, thuis of in de kerk, waar we samenkomen, groet ik
vriendelijk,
p. W. van Meijl
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TERUGBLIK OP 2019
Het is vanzelfsprekend dat bij het begin van het nieuwe jaar onze gedachten ook gaan naar het
afgelopen jaar. Wat is er in onze geloofsgemeenschap gebeurd aan lief en leed? Hoe staat het met
de kerkelijke betrokkenheid en het kerkbezoek in het weekend ? Hoe vitaal is onze gemeenschap ?
Op al deze vragen mogen we positief antwoorden. We stellen vast dat er een goede onderlinge
verbondenheid heerst, dat mensen allerlei initiatieven nemen om elkaar te helpen en te steunen, dat
het saamhorigheidsgevoel groot is. Zo bouw je aan een goede samenleving, waarin mensen met
elkaar begaan zijn, ook al neemt het individualisme steeds meer toe.
Op kerkelijk gebied mogen we niet klagen. Natuurlijk is er een krimp inzake het wekelijks kerkbezoek. Mensen sterven en hun plaats in de kerk wordt niet door anderen ingevuld. Maar er zijn
heel wat enthousiaste vrijwillig(st)ers die hun schouders onder het pastorale werk zetten. Dit moet
blijven doorgaan !! Met elkaar willen zij een uitnodigende kerkgemeenschap
zijn, waar een rijk aanbod aan goed verzorgde vieringen is. Onze monumentale
kerk is toch de trots van de Leendenaren en die traditie willen we voortzetten.
Met elkaar zijn we kerk !!
Als we terugblikken op het afgelopen jaar, denken we aan de 12 doopsels (in
2018 : 14), de 17 eerste communicanten (in 2018 : 20), de 13 vormelingen (in
2018 : 10), de 3 gouden huwelijken (in 2018 : 1) en zelfs een diamanten
huwelijk. Er werden geen kerkelijke huwelijken gesloten.
Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 20 kerkelijke
uitvaartdiensten in onze kerk (in 2018: 19) en de 3 vieringen in de aula van het
crematorium en natuurbegraafplaats Schoorsveld.

PAROCHIEBERICHTEN
* Zit de kleutercatechese in de lift ? Onder de bezielende leiding van I. van Kuijk zijn op woensdag
18 december 24 kleuters en 6 moeders als begeleidsters in de pastorie bij elkaar gekomen. Het was
een hele drukte.
Op een kindvriendelijke manier én in dialoogvorm heeft de
pastoor de kleuters, die op de grond zaten rond de kerstboom en
de kerststal, het kerstverhaal verteld.
Nadien ging de ene groep naar de kerstboom en de kerststal op
het kerkplein kijken en liet de pastoor hen de kerk van binnen
zien. De andere groep bleef in de pastorie en heeft met de hulp
van de moeders een engeltje gemaakt om die in de kerstboom te
hangen. Tijdens de pauze was er een drankje en een koekje en
een goede sfeer. Voldaan verlieten de kleuters en moeders de
pastorie rond de klok van 15.30 uur.
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* Op donderdag 19 december hebben werknemers van bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel de
resterende betonnen sloffen op de steunberen gelegd én gevoegd. Ook hebben ze een nieuwe
tuinpoort geplaatst. De reeds jaren geleden geplande restauratie nadert hiermee bijna zijn voleinding.
Op 16 januari zullen ze beginnen aan het klokkenstoel in de toren. Dit is de houten stellage waaraan
de 4 klokken hangen. Hier is dringend onderhoud nodig. Met 8 man sterk waren ze op 16 januari
aanwezig om het nodige materiaal (= steigers) in de toren te krijgen. Helaas konden ze hun opdracht
niet voltooien, omdat ze opeens elders gevraagd werden. Volgens planning komen ze nu in maart de
rest van de restauratie afmaken.
* Onder grote belangstelling van de Strijpenaren is op zaterdag 21 december jl. de nieuwe kerststal
ingezegend. Dank aan de Stichting Welzijn en Zorg Leenderstrijp, die dit mogelijk heeft gemaakt.
Dank je wel aan de vrijwilligers die deze stal in elkaar hebben gezet. Het is toch een hele klus
geweest, maar het resultaat mag gezien worden. De kerststal draagt beslist bij aan de goede
saamhorigheid ter plaatse.
* Bezoek aan de kerststal op 1e kerstdag : 118 personen en op 2e kerstdag 115. Dank je wel aan de
vrijwillig(st)ers die toezicht hebben gehouden. Dat er zoveel mensen zijn komen kijken, getuigt wel
dat het kerstgebeuren blijft trekken én zijn betekenis blijft bewaren.
* Actie schoenendoos : ook dit jaar is deze actie weer een groot succes
geworden. Vooraf zijn tientalen dozen naar de pastorie en de basisschool
gebracht. Op kerstavond zelf kwamen nog vele kinderen met hun
schoenendoos en hebben die bij het altaar geplaatst. Op 26 december heeft
Nico Maas met zijn helpers 115 schoenendozen uit de kerk gehaald en mee
naar huis gebracht. Die dozen gaat hij nu verpakken in containers en op 2
januari gingen ze op transport naar Gambia. Dank je wel, kinderen, dat
jullie andere kinderen gelukkig hebben gemaakt.
* De adventsactie is dit jaar een uitzonderlijk groot succes geworden. In de
offerblokken in de kerk is voor onze zusterparochie in India € 1284,35
gedoneerd. Met de andere giften, hier en daar ontvangen, én enkele grote
donaties liep het bedrag op tot € 6.500. Op 9 januari jl. heeft de pastoor dit
bedrag rechtstreeks en volledig overgeschreven naar de paters in India.
Inmiddels is er al antwoord vanuit Laitkynsew gekomen (zie blz. 5-6). Heel
hartelijk dank voor deze fantastische steun.
* Op woensdag 8 januari was de 2e informatieavond voor de ouders van onze toekomstige
vormelingen. Met elkaar hebben we onze gedachten laten gaan over kerkopbouw. (Zie blz.6-7)
* Offerblokken achter in de kerk. Wist u dat achter in de kerk, als u binnenkomt links, het beeld
staat van de Heilige Antonius ? In de offerblok is vorig jaar € 16,30 gedeponeerd. We mogen hopen
dat de kerkgangers hun verloren voorwerpen hebben teruggevonden. In de andere offerblok, rechts,
onder het beeld van de H. Gerardus, zat € 5,-* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van maart uit te geven. Uw suggesties
en reacties zijn van harte welkom.

Kom tot rust, kom tot Mij, zegt de Heer.
Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.
Ik wil jullie rust geven. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mt. 11,28-30)
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PAROCHIECHRONIEK
Overleden
* 18 december 2019 : Willem Gerritsen, echtgenoot van Nanny Gerritsen-Smit. Hij
heeft gewoond in de Primulastraat en is 78 jaar geworden.
* 27 december 2019 : Harrie Verhoeven, echtgenoot van Marianne VerhoevenVerhoeven. Hij heeft gewoond in de Flins en is 70 jaar geworden.
* 27 december 2019 : Dina Bax-van der Palen, weduwe van Adrianus Bax. Ze heeft
gewoond in Strijperdijk en is 87 jaar geworden.
* 11 januari 2020 : Sjef Wagemakers, echtgenoot van Ans Wagemakers-Brouwers. Hij heeft
gewoond in de Freesialaan en is 87 jaar geworden.
* 30 januari 2020 : Mien van der Heijden-Smits, echtgenote van Adriaan van der Heijden. Zij heeft
gewoond in de Lindenlaan en is 79 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,
in de palm van Gods hand.

ACTIE KERKBALANS
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020 wordt de landelijke actie Kerkbalans gehouden.
Het is een appèl dat op de gelovigen wordt gedaan om hun kerkgemeenschap financieel te
ondersteunen.
Vanuit de Nicasiusparochie ontvangt u een
schrijven om mee te doen.
Indien u geen bericht van de parochie
ontvangt, kunt u uw bijdrage ook anders
storten : in een bezoek aan de pastorie of in
een envelop, die u in de deurbrievenbus van
de pastorie deponeert of via de Stichting
Behoud Kerkgebouw Leende. De folders
liggen in de Mariakapel.
We zijn u dankbaar voor uw financiële steun.
Een citaat uit de toespraak van mgr. G. de Kort bij de opening van de actie Kerkbalans op 1 februari
jl:
Bezieling

Ondanks de genoemde feiten en ervaringen blijf ik bij de Kerk. Het
oordeel over het verleden is vaak eenzijdig en onbarmhartig. In ieder
geval moet het
beeld van de Kerk worden verbreed. Want naast donker valt er ook licht te
melden. En in mijn ogen zelfs heel veel licht. Allereerst kunnen de
duizenden parochies en kerkelijke gemeenten in ons land mensen helpen
om even tot een heilzame stilstand te komen. Even een pas op de plaats
maken kan uitermate heilzaam zijn voor lichaam en geest. De kerken
bieden momenten van gebed en bezinning. In de Sint Jan van 's-Hertogen-
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bosch komen dagelijks mensen voor het vieren van de Eucharistie maar nog meer om even een
kaarsje op te steken bij Maria. En iedere kaars is verbonden met een gebed. Zo vinden duizenden
mensen troost en bemoediging en kunnen zij weer verder met hun leven. Onze kerkgebouwen
vormen zo plaatsen van bezieling.

VANUIT ONS PAROCHIEEL MISSIECOMITE
Dag Pastoor, Piet en Willie,
van Zr. Socorro ontving ik bijgaande kerstgroet
waar ik een vrije vertaling van gemaakt heb.
Beste René
Vanuit deze kerstlanden wensen we alle
parochianen Fijne Feestdagen en Gods Hulp voor
iedereen die het nodig heeft. SOCORRO
Op de kaart staat : Kinderen Gods worden ook geboren en lijden in de Amazone. “Er was geen
plaats voor hen” (Lc 2,7
Met vriendelijke groeten,
Zalig Kerstfeest en een Fijne Jaarwisseling en natuurlijk, voor zover mogelijk is, een gezond 2020.
René

VANUIT ONZE ZUSTERPAROCHIE IN INDIA
Op 18 januari jl. ontving ik een e-mail uit Laitkynsew van Fr. Samy Arockia, die bedankte voor de
ontvangen gift van de Nederlandse zusterparochie, Leende.
Dear Fr.Wim
A warm greetings to you from Sts. Peter & Paul parish Laitkynsew. We all are fine here and trying
our best to improve the Jvtc, activities, school and the parish ministry. I hope you are fine. Through
this mail I would like to express our sincere sentiments of gratitude to you for your love, care and
the support for the growth of the Laitkynsew mission.
We would like to say a big thanks to you for your kindness to make available for our mission
EUR.6.500,-- I will let you know the plan and how we will spend the money. When the money is
spent I will send to you a report with the pictures.
Our best wishes and prayers to you dear Fr. Wim, that the Good Lord may continue to keep in in
good health of mind and body and
Bless your minstery and good works. Thank you very much!
Fr.Arockia Samy SDS
Parish Priest, Sts.Peter & Paul Parish
Laitkynsew
Email: arockiasamysds@yahoo.com
Phone: 9080171138
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Hartelijke groeten voor u vanuit de parochie Sint-Petrus en Paulus in Laitkynsew. Met ons gaat het
goed en we doen ons best om de activiteiten van Jvtc, op school en in de parochiedienst te
verbeteren. Ik hoop dat u het ook goed maakt. Via dit bericht wil ik u onze oprechte gevoelens van
dank voor uw liefde, zorg en ondersteuning voor de ontwikkeling van de missie van Laitkynsew
doen toekomen.
Eveneens zijn wij u grote dank verschuldigd voor uw vriendelijkheid om onze missie € 6.500,-- ter
beschikking te stellen. Ik zal u het overzicht hoe wij het geld zullen gebruiken toesturen. Zodra het
geld is uitgegeven, zend ik u een rapport toe met de foto’s.
Onze beste wensen en gebeden voor u, beste pater Wim; dat Onze-Lieve-Heer u ook toekomstig
goede gezondheid mag verlenen naar lichaam en geest en dat Hij uw dienstwerk en goede werken
zal zegenen. Van harte bedankt!

Hoe blij en trots
houden de kinderen
hun schoolmateriaal
omhoog.
Zij mogen leren !!
Zij hebben toekomst !!

J.A. Seijkens
M.H.P. Loos-van Alphen
W.J. Bakx-Verouden

Strijperstraat 61
Schoolstraat 43
Margrietlaan 21

5595 GB
5595 CR
5595 EA

07-03-1939
08-03-1934
08-03-1934

81
86
86

VAN ONDERHOUD NAAR BLOEI
In onze Nieuwsbrief van oktober 2019, blz. 6 hebben we u geattendeerd op
het bekende boek van de Canadese priester James Mallon: Als God renoveert.
(kent reeds de 4e druk). We hebben toen aangegeven om belangrijke
gedachten uit dat boek onder uw aandacht te brengen.
Tijdens de bijeenkomst van de ouders van de toekomstige vormelingen heeft
ondergetekende een gedachte uit dat boek aan de goed gemotiveerde ouders
voorgelegd. Wat is hun mening over de volgende gedachte uit het boek : “Als
er echt moeite wordt gedaan om prioriteit te geven aan het weekeinde, zodat de liturgie stimulerend
en ontroerend is, als er sprake is van geweldige muziek, geweldige preken en een verwelkomende
omgeving, dan zullen parochianen als vanzelf vrienden, familieleden en buren willen uitnodigen om
een kijkje te komen nemen.” (blz. 215)
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Er ontstond een open en eerlijk gesprek tussen de aanwezigen, waarbij de eigen gezinssituatie niet
uit het oog werd verloren. Kerkbetrokkenheid is en blijft een heel moeilijk onderwerp, waarbij je als
ouder ervaart dat je kind een zelfstandige weg opgaat en niet meer zo bij de kerk betrokken is.
Enkele uitspraken :
* het woordje “als vanzelf” lijkt me niet haalbaar in onze hedendaagse samenleving;
* wat mag je van de kerk verwachten, als je rondom je heen geen eensgezindheid ziet?
* er is duidelijk een grote spanning tussen aanpassing aan de hedendaagse tijd (paus Franciscus) en
een behoudsgezinde mentaliteit: terug naar het oude en vertrouwde.
* de boodschap van Jezus is er, maar hoe sluit die aan bij de huidige tijd? Wie maakt de vertaalslag?
* we hebben charismatische leiders nodig, die mensen weten te bezielen en enthousiasmeren.
* ook in verenigingen ontbreekt het aan leidinggevende figuren. Wie neemt die taak nog op zich?
* de sociale cohesie is belangrijk én ook het groepsverband als katholiek. Je hebt elkaar nodig om
op te bouwen en te stimuleren.
Samenvattend komen we tot de vaststelling dat onderhoud van de parochie al een hele opgave is,
d.w.z. onze geloofsgemeenschap vitaal blijven houden. Om van onderhoud tot bloei te komen, om
nieuwe mensen te winnen voor Christus en zijn evangelie lijkt ons in onze situatie een brug te ver.

KALENDER
* 16 februari : om 11.30 uur : kennismakingsviering eerste communicanten
* 18 februari : van 10.30 – 11.30 uur : Op de koffie/thee bij de pastoor, in de pastorie
* 20 februari : van 15.00 – 16.30 uur : bijeenkomst van de 90+ met prins carnaval
in de pastorie.
* 22 februari : 19.30 uur : carnavalsmis
* 26 februari : Aswoensdag : 19.00 uur : eucharistieviering met uitreiking van
askruisje. Afsluiting van de dolle carnavalsdagen. Carnavalsvierders uit Sterksel
zullen ook aanwezig zijn.
* 8 maart : om 10.00 uur : presentatieviering vormelingen.

TER INSPIRATIE : in Zijn geest
Het gaat niet om de letter van de wet.
Die maakt dood en beknelt.
Het gaat om de geest van de wet,
het hart, dat spreekt van liefde
en wijst naar bevrijding.
De letter van de wet geeft minimumeisen,
er zit nauwelijks leven in.
Het hart van de wet vraagt meer:
vraagt om inzet en vrede,
om goede wil en vergevingsgezindheid.
Het hart wijst naar levensruimte,
naar leven, volop.
Het leven, de woorden en daden van Jezus
zijn een voorbeeld en een uitdaging tegelijk.
Ze stijgen uit boven elk 'wettisch' denken.
Ze vragen om 'meer dan het gewone',
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om inzet en zorg voor mens en wereld.
Ze vragen om een hartelijk leven,
een leven in zijn geest.
(naar Wim Holterman osfs)
=======================================================================
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

