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Beste mensen, 

 

De heilige mis op Aswoensdag, 26 februari jl., was goed bezet, bijna 300 kerkgangers, jong en oud. 

In die viering hebben we stil gestaan bij de betekenis van Aswoensdag, het begin van de veertig- 

dagentijd of vastentijd. We hebben ons laten tekenen met een 

kruisje van as, teken dat ons leven sterfelijk is en eens vergaat 

tot as.  

Maar we hebben ook het kruisje ontvangen, teken dat we aan 

Jezus denken. Van Hem weten we dat Hij geleden heeft en aan 

het kruis is gestorven. Maar wij geloven dat Zijn leven niet 

ophoudt bij de dood. God heeft Hem door die dood heen 

gehaald en Hij leeft ! In een nieuw en eeuwig leven. En als wij 

ons laten tekenen met dat kruis, zullen ook wij die weg van 

Jezus mogen gaan. Dat is de betekenis van Pasen.  
 

Deze voorbereidingstijd op het grote feest van Pasen nodigt ons uit om ons te laten aanspreken door 

drie grote aandachtspunten : 

 

1. De vastentijd is een tijd van inkeer, omkeer en terugkeer. Een tijd om te verstillen en naar binnen 

te keren, om tot rust te komen. (zie blz. 7-8 ). Op deze weg van bekering ontvangen we, als we in de 

kerk samenkomen, geestelijk voedsel voor onderweg: Gods eigen Woord en het heilig Brood. 

 

Jezus geeft ons hierbij een wijze raad : "Wanneer gij bidt, gedraagt u 

dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de 

hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de 

mensen.....Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u 

en bid tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het 

verborgene ziet, zal het u vergelden." (Mt.6,5-6)  

 

2. De vastentijd is een tijd van meer bidden. Het is de tijd om de stilte, 

de rust te ervaren, in jezelf, in je gezin, in je werk. Een tijd om zich 

bewust te zijn hoe je leeft. Wat zijn je eetgewoonten ? Welke rol spelen 

de sociale media? Laat jij je leven ? Door al die drukte, die vele contacten, die vele 

werkzaamheden ? Of bepaal je zelf hoe je leeft? Geef je duidelijk je grenzen aan? 

 

3. De vastentijd is een tijd om solidair te zijn met mensen die het niet zo goed hebben als wij. Wij 

leven in een welvaartsland, wij hebben alles in overvloed. Als we nu ook eens denken aan hen die 

deze mogelijkheden niet hebben, als we hen eens zouden helpen, ieder op zijn/haar manier. Vandaar 

de landelijke vastenactie, waarop wij u willen attenderen.(zie blz. 5 ) 
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Sinds Aswoensdag zijn we op weg naar Pasen. Een geschikte tijd om je geloof te voeden en te 

verdiepen (zie blz. 4,5, en 6 ).  Dan word je een rijker mens en kun je ook meer voor anderen 

betekenen. Je leeft bewuster. Op die manier zul je groeien in verbondenheid, vriendschap en liefde.  

 

Een vruchtbare veertigdagentijd wens ik u allen toe. 

p. Wim van Meijl, sds 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Volgens de wens van Kees Slager, Brouwershuis, hebben we bij zijn uitvaart op 7 februari jl. 

collectebussen geplaatst met een donatie voor ons kerkgebouw. We mochten € 391,17 ontvangen, 

waarvoor hartelijk dank. De collecte, die tijdens de viering werd gehouden, bracht € 760,63 op, 

waardoor de aanwezigen hun financiële steun c.q. verantwoordelijkheid duidelijk hebben laten zien. 

Bovendien mochten we nog een donatie van € 250,-- ontvangen. Bijzondere dank voor deze grote 

bijdrage én betrokkenheid. 

 

* Naar jaarlijkse gewoonte heeft ook dit jaar prins carnaval, d.w.z. prins Hans dun Twidde, de 90+ 

uit onze gemeenschap willen ontmoeten. Dat gebeurde op donderdag 20 februari jl. van 15.00 tot 

16.30 uur. Met niet minder dan 17 personen waren de 90+ aanwezig. Ook enkele leden van de 

carnavalsvereniging. Het was een gezellige ontmoeting. De groepsfoto vindt u op blz. 3. 

 

* De carnavalscollecte op zaterdag 22 februari heeft het mooie bedrag laten zien van € 349,44. 

Hartelijk dank voor deze bijdrage. Die komt ten goede aan de vrijwilligers van ons kerkhof. Het is 

een waardering voor hun trouwe inzet en betrokkenheid om het kerkhof goed te onderhouden. 

 

* Op 27 februari gaat onze pastoor naar deken Frits Ouwens in Vorstenbosch om bij hem een 

houten Jozefbeeld te komen ophalen. Dit beeld is niet zo zwaar al ons bestaande Jozefbeeld, dat elk 

jaar in de maand maart in het priesterkoor wordt geplaatst.. Het meegebrachte Jozefbeeld komt uit 

de kapel van de zusters in Schijndel en wordt gratis aan onze geloofsgemeenschap overhandigd. We 

zijn blij met dit geschenk. De verering van Sint-Jozef willen we in stand houden. (zie blz.4) 

 

* Op 3 maart staan opeens 7 werklui van firma Van de Ven uit Veghel op de stoep van de pastorie 

en zij gaan verder met de restauratiewerkzaamheden in de toren. Hun aantal wordt de volgende 

dagen kleiner, maar ondertussen zijn de mensen van firma Van Lierop gekomen om de klokkenstoel 

te repareren. Deze werkzaamheden duren enkele weken. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van april uit te geven. Uw reactie, 

suggestie en bijdrage worden op prijs gesteld. 

 

 

 

 

Een mens bidt niet om God de weg te wijzen, 

maar om zelf de weg gewezen  te krijgen. 

Augustinus 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  16 februari 2020 :  Sem Looijmans, zoon van Rob Looijmans en Annelieke de 

    Werdt,  Valkenswaard. 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn gelukkige ouders en familie. We hopen dat 

dit kind veilig en gezond mag opgroeien, dat het  gelukkig mag zijn en leert leven in de geest van 

Jezus. 

 

Overleden 

* 30 januari 2020 : Kees Slager, echtgenoot van Adriënne Slager-Verhoeven. Hij 

    heeft gewoond in Dreischor, Zeeland en Brouwershuis en is 66 jaar geworden. 

* 9 februari 2020 : Til Rooijmans-van Asten, echtgenote van Frans Rooijmans (†) en  

   weduwe van Kees de Waal. Zij heeft gewoond in de Dorpstraat en is 86 jaar 

   geworden 

* 2 maart 2020 : Lidwien Daalman-Hamelinck, echtgenote van Michel Daalman. Zij 

   heeft gewoond in de Kroonakker en is 78 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.  

 

Ontmoeting met prins Hans dun Twidde  in de pastorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Even op de groepsfoto na al de afzonderlijke foto’s. Het was een gezellige middag. 
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MAART  =  MAAND  VAN  SINT-JOZEF 
 

De maand maart is toegewijd aan de Heilige Jozef. Daarom hebben we 

zijn (houten) beeld in het priesterkoor geplaatst. Maar wie is deze heilige? 

 

Jozef , ook wel de timmerman genoemd, was volgens de Bijbel de 

pleegvader of voedstervader van Jezus. Hij was een timmerman van 

beroep. Ten tijde van Jezus' geboorte was hij met Maria verloofd, maar 

had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef was bijzonder 

zorgzaam voor Maria en het kind Jezus.  

 

In de bijbel wordt niet zo veel over Sint-Jozef geschreven. Hij wordt 

vermeld bij de geboorte van Jezus, bij de vlucht naar Egypte,  en de 

laatste keer dat hij genoemd wordt, is toen Jezus op 12-jarige leeftijd 

tussen de leraren in de tempel in Jeruzalem verbleef. 

 

Jozef wordt afgebeeld als timmerman met een lelie. De witte lelie is in het 

christendom het symbool van de reinheid, de maagdelijkheid en 

ongehuwde levensstaat. Sint-Jozef heeft immers Maria’s maagdelijkheid 

gerespecteerd en behoed door zelf maagdelijk te blijven. 

 

BEZINNINGSDAGEN  NICASIUSPAROCHIE 

 
In het kader van de Veertigdagentijd biedt de Nicasiusparochie haar parochianen enkele 

bezinningsdagen aan met als thema : CaFÉ, een eigentijdse cursus om meer uit je geloof te halen. 

Voor heel veel mensen speelt het geloof toch een belangrijke rol in hun leven. Is het niet goed om er 

samen over te praten? Om elkaar daarin te bevestigen?  
 

En wat kan geloven voor jou betekenen?  

In een viertal gespreksavonden in de maand maart doen we in de 

CaFÉ-cursus een poging wat meer licht te werpen op de vraag: 

Wie is God en wat kan Hij voor ons betekenen? CaFÉ staat voor 

Catholic Faith Exploration (= het katholieke geloof verkennen). 

Het pastorale team van de Nicasiusparochie nodigt u uit om in 

deze vier gespreksavonden samen op weg te gaan om iets van de 

rijkdom van ons geloof te proeven. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

CaFE bestaat uit een serie van in totaal zeven inleidingen op d.v.d. In de maand maart bieden we 

vier van deze bijeenkomsten aan. De drie anderen willen we in het najaar aanbieden.  

Iedere uiteenzetting van + 30 minuten omvat mime, getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van 

de d.v.d. wordt in gespreksgroepjes - aan de hand van enkele gespreksvragen – hierover van 

gedachten gewisseld. Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie en een drankje. 

De volgende thema’s passeren hierbij de revue: 

God beter leren kennen (wo 11 maart)   Gods vergeving (wo 25 maart) 

Gods liefde leren kennen ( di 17 maart)  Gods hulp leren kennen (di 31 maart)  
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Na afsluiting krijgt u nog een tekstblad om thuis door te lezen. Hoewel de serie zeven avonden 

omvat, staat elke avond op zichzelf. Het is niet per se noodzakelijk om alle zeven bijeenkomsten bij 

te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats in het Sint Antoniushuis, Stationsstraat 21 van 20.00 uur 

tot 21.45 uur. Deelname is kosteloos. Van harte welkom! 

 

VASTENACTIE  2020 :  

In de Veertigdagentijd, dit jaar van 26 februari tot en met 12 april, wordt de jaarlijkse vastenactie 

gehouden. Het thema dit jaar is : werken aan je toekomst.  

We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook 

een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een 

redelijk inkomen kunnen verdienen én later een beroep kunnen gaan uitoefenen. Het gaat om 

projecten in Zambia. 

In de Middenstandsbelangen van donderdag 2 april vindt u het vastenactiezakje dat u , met uw gave, 

kunt deponeren in de bussen in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. 

 
Bij voorbaat dank voor uw solidariteit. 

Parochieel Missie Centrum Leende 

 

VIP-AVOND  :  24 oktober 2020 

Vrijwillig(st)ers zijn onontbeerlijk in een levende gemeenschap. Als geloofsgemeenschap mogen 

wij blij zijn dat zoveel mensen bereid zijn om hun steentje daartoe bij te dragen. We willen ze 

daarvoor danken en waarderen in een bijzondere avond, de VIP-avond (Vrijwilligers In het 

Pastoraat). Noteer daarom reeds in uw agenda : zaterdag 24 oktober 2020. Nadere informatie én 

een persoonlijke uitnodiging volgen tijdig. 

 
Heer, zoals het licht doorbreekt uit de nacht, 

zich verspreidt en alle dingen aanraakt, 

zo breekt Uw liefde voor mij door uit de donkerste dagen. 

Geef mij de kracht het warme licht van Uw liefde op te vangen, 

en de dag zal gezegend zijn. 

(Toon Hermans) 
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PASSIECONCERT  PALMZONDAG  5  APRIL 2020  LEENDE 

In het kader van het streven naar eenheid in de Nicasiusparochie organiseert de parochiële 

werkgroep “missionair pastoraat” in deze veertigdagentijd een 

passieconcert in de monumentale St.-Petrus’ Bandenkerk in Leende 

op Passie- en Palmzondag  op 5 april 2020 van 14.00 – 15.00 uur.  

In de aanloop naar de Goede Week zal de 

gemengde zangvereniging Het Leends 

Accoord op deze zondag liederen ten 

gehore brengen en er zullen teksten / 

overwegingen voorgelezen worden.  De 

entree is gratis en u bent van harte 

welkom. Uw aanwezigheid is een teken van onderlinge verbondenheid : 

samen op weg naar Pasen. 

 

 

TER INSPIRATIE  : de zin van de stilte 

 

Aan een monnik die teruggetrokken in een klooster leefde, werd eens gevraagd :  

"Wat is de zin van een leven in stilte en eenzaamheid"? 

De monnik was juist bezig een emmer water te putten. 

 

Daarop vroeg hij zijn bezoekers dichterbij te komen. 

" Kijk nu eens in de put. Wat ziet u daar?" 

 

Ze keken de diepte in, maar zagen helemaal niets. 

 

Korte tijd later zei de monnik : 

"Kijk nu nog eens naar beneden." 

Opnieuw bogen  de bezoekers zich over de rand van de put. 

"Wat ziet u nu?" vroeg hij. 

"Nu zien we onszelf", was het antwoord. 

 

Daarop vervolgde de monnik:  

"Toen ik zojuist water uit de put haalde, 

was het oppervlak onrustig. 

Maar nu is het rustig geworden. 

Dat is de ervaring van de stilte : 

je ziet jezelf. 

En als je in jezelf tot rust gekomen bent, 

zie je niet alleen de hele wereld met heel andere ogen, 

maar ook God." 

(uit : Verhalen vertellen, Midden onder U, Maastricht) 
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KALENDER 

 
* 8 maart 2020 : in de hoogmis om 10.00 zullen de 9 vormelingen zich aan de geloofsgemeenschap 

   voorstellen. Zij doen dit met een symbool. Het thema van de viering is : Tot bloei komen. 

 

* 10 maart 2020 : de laatste bijeenkomst van dit seizoen van “Op de koffie/thee bij de pastoor” in 

   de pastorie van 10.30 – 11.30 uur. 

 

* 13 maart 2020 : om 13.00 eucharistieviering voor de leden van de KBO met medewerking van de  

   Torenzangers. Na de viering wordt hun jaarvergadering gehouden. 

 

* 15 maart 2020 : tijdens de hoogmis om 10.00 zullen ook de leden van de ZLTO aanwezig zijn 

   naar aanleiding van hun jaarlijkse ontmoetingsdag, AgriFest. We zullen hier aandacht aan 

   schenken. 

 

* 18 maart 2020 : om 20 uur bijeenkomst in de pastorie van de vroegere parochievergadering. De 

   uitnodiging met agendapunten volgt nog. 

 

* 19 maart 2020 : om 20.00 uur is de 2
e
 bijeenkomst van de ouders van de eerste communicanten in 

   de pastorie. Naast een theoretisch gedeelte volgt vooral praktische informatie. 

 

* 23 maart 2020 : naar aanleiding van halfvasten, Lind mert, komen de leden van de Zonnebloem in 

   de voormiddag op de koffie bij de pastoor, in de pastorie. 

 

* 28 maart 2020 : om 19.00 uur vormselviering met deken Felie Spooren en met medewerking van 

   zanggroep Switch. 

 

* 29 maart 2020 : om 11.30 zullen de 22 eerste communicanten zich aan de geloofsgemeenschap 

   voorstellen. We zijn heel blij met dit grote aantal. 

 

* 30 maart 2020 : om 19.00 uur is een gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof. Bewoners van 

    Leenderhof en van Marijkeplein zijn van harte welkom, maar ook andere parochianen die ziek of 

    hulpbehoevend zijn, mogen dit sacrament komen ontvangen. Wilt u zich dan opgeven bij het 

    secretariaat in Leende? 

 

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

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      

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/

