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Beste mensen, 

 

In deze novembermaand hoor en lees je vaker het gedicht «  de mensen van voorbij ». Het gaat dan 

over onze dierbaren, over hen die ons ontvallen zijn. Mensen die hun leven voltooid hebben en die 

hun eeuwige rust bij de Heer hebben gevonden. Mensen van voorbij. Wij leven van de herinnering, 

maar ook van het geloof, van het vertrouwen in een nabije God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In de Allerzielenviering op 2 november hebben we een tekst gehoord uit het boek Job. We kennen 

Job als het symbool van de lijdende mens, de mens die met veel pijn en verdriet moet leren leven, 

de mens die het niet meer ziet zitten. Maar diezelfde mens spreekt zijn rotsvast geloof uit int God 

die hem niet in de steek laat. Job blijft op God vertrouwen. 

 

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef op Kerstavond 1943 : « God vult die leegte 

helemaal niet…integendeel. Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met 

elkaar te bewaren, zij het dan ook in pijn. Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker 

de scheiding.  

Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinneringen in stille vreugde. De mooie dagen van 

vroeger zijn geen doorn in het vlees, naar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. Je moet zorgen 

dat je niet in je herinneringen blijft graven en je erin verliest ; een kostbaar geschenk bekijk je niet 

aldoor. maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, 

een veilig bezit. Dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht. »  

 

Als gelovige mensen vertrouwen we onze dierbaren aan God toe, met veel hoop en geloof. Wij 

hebben uitzicht en toekomst : de verrijzenis, het nieuwe leven bij God. Wat met Jezus is gebeurd, 

zal ook ons ten deel vallen : door de dood heen naar het eeuwige en nieuwe leven bij God. 

 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl  
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op 22 oktober hebben de werkers van firma  M.van Lierop hun klus geklaard : vervanging van de 

klokkenstoel in de toren. Nu dienen de werknemers van bouwbedrijf Van de Ven weer te komen om 

de houten vloer van de klokkenstoel te vervangen, maar dan moeten eerst een aantal zware balken 

komen, naar boven worden vervoerd, daar worden gemonteerd en de vloer vervangen. Het zal nog 

wel een tijdje duren voordat alles klaar is. Op dat moment zal de klok weer slaan en zullen de 

klokken weer luiden. 

 

* Op zondag 25 oktober jl. heeft de nieuwe kapelaan Hans van der Donk, benoemd voor heel de 

Nicasiusparochie, zich in Leende voorgesteld, nadat hij een week eerder in Geldrop, Mierlo en 

Heeze was voorgesteld en op 24 oktober in Sterksel was. De kapelaan sprak over zijn taak als 

zielzorger. Daarbij vindt hij veel inspiratie bij de H. Franciscus die over 2 vleugels spreekt : de 

vleugel van eerlijkheid, openheid én de vleugel van eenvoud. Op die vleugels kun je je gedragen 

weten. De pastoor wenste kapelaan Van der Donk een fijne samenwerking met zijn collega’s en het 

parochiebestuur toe en vooral veel pastorale vreugde in de Nicasiusparochie. 

 

* Na 14 jaar als vrijwilliger op ons kerkhof te hebben gewerkt, heeft Jan van de Heijden om 

gezondheidsredenen zijn taak moeten beëindigen. Met veel plezier heeft hij mogen bijdragen aan 

het onderhoud van het kerkhof. We zijn hem hiervoor dankbaar en daarom ontving hij van pastoor 

Van Meijl op 27 oktober een parochiële oorkonde. Dank je wel voor je inzet. 

 

* De kleine groep kerkgangers op 18 oktober jl. (volgens RIVM is maximaal 30, zie vorige nieuws- 

brief, blz. 3)  heeft toch € 234,55 gedoneerd voor Wereldmissiezondag. Heel hartelijk dank voor 

deze financiële bijdrage. 

 

* Onze dank gaat uit naar allen die de graven op ons kerkhof zo goed onderhouden. Een teken van 

verbondenheid, over de dood heen. Dank ook aan de vrijwilligers van de kerkhofploeg. Zij onder- 

houden het kerkhof en zorgen ervoor dat deze plaats gezien mag worden. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we midden december te kunnen uitgeven. Uw reacties, opmerkin- 

gen, suggesties en bijdrage zien we gaarne tegemoet. De nieuwsbrief wil een teken van 

verbondenheid zijn. 

 

 

OVERLEDEN 

* 11 oktober 2020 : Finie van Meijl-Schel, weduwe van Bert van Meijl. Ze heeft  

   gewoond in het Postkantoorstraatje te Leende en is 73 jaar geworden. 

 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze familie 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 hoeft te gaan en mensen mag 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.  
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CORONAMAATREGELEN 

Vanuit het bisdom ontvingen we het volgende bericht :  

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft gehouden over de 

maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. 

Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. 

Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, 

geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk 

leven op anderhalve meter.’ 

De bisschoppen hebben hoop dat op de langere termijn de cijfers 

over de pandemie reden geven om de maatregelen ten goede bij 

te stellen. De hoop is dat dit in ieder geval in december, voor 

Kerstmis mogelijk is. Die cijfers geven nu echter nog steeds, 

blijkens de persconferentie van het kabinet, grote reden tot zorg 

voor de volksgezondheid. 

De bisschoppen vragen alle gelovigen en bedienaren nogmaals om zich aan het protocol te houden 

om zo, vanuit saamhorigheid, de zorg voor de naaste serieus te nemen. 

 

ONZE  VORMELINGEN 
Op zondag 11 oktober jl. heeft deken Felie Spooren in een extra viering met als thema « Door de 

kracht van de H. Geest tot volle bloei komen »  het sacrament van het vormsel toegediend aan : 

 

Malin Bax 

 

Rosanne Bax 

Karin Klessens 

Fré de Lange 

Reyn van Lieshout 

Gideon van Oort 

Sebastiaan Weijmans 

 

 

 

Tot volle bloei komen 

met Gods kracht  

 

We zijn als een bloembol, 

goed geworteld  

in deze gemeenschap. 

We krijgen licht van God. 

We voelen de warmte 

van mensen om ons heen. 

 

Als een bloembol  

wil ik gaan bloeien. 

Ik wil groeien naar het Licht, 

want zonder licht  

kan ik niet leven. 
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MEELEVEN,  MAAR  HOE ? 

In deze coronatijd, maar ook buiten deze tijd, worden mensen geconfronteerd met ernstig zieken, 

met mensen die in hun laatste levensfase zijn. Wat zeg je tegen iemand die ziek is of rouwt? We 

geven hier het advies van een bekende therapeut : 

Misschien ken je ook dat ongemakkelijk gevoel. Je wil iemand 

nabij zijn die ernstig ziek is of rouwt. Maar wat zeg je dan? 

Je stelt dat bezoekje of telefoontje maar uit omdat je piekert over 

wat je kan zeggen tegen je vriendin of kennis die kanker heeft of 

net haar partner verloren heeft.  

Uitspraken als “Ik weet hoe je je voelt. Het is gelukkig een van de 

betere kankers om te hebben. Het verdriet zal slijten.” werken 

niet opbeurend. Nee, dat klinkt allemaal verkeerd. En dat is het 

ook! Je weet niet hoe de ander zich voelt, vast niet gelukkig om 

haar goede kanker en het verdriet zal misschien ooit een plaats 

krijgen, maar nu nog niet.  

Er is goed en verrassend nieuws als je ook worstelt met onzekerheid om met iemand te praten die 

een moeilijke tijd doormaakt.  

Wat jij te zeggen hebt, is irrelevant. 

Vergeet het gewoon.  

Het gaat erom dat je wat ruimte maakt voor de ander. 

Niet praten, opbeuren of fixen is je eerste opdracht, maar luisteren. Gewoon luisteren.  

Maar ik weet toch al dat het slecht met haar gaat… Nee, dat weet je niet. Er zijn geen twee mensen 

die op dezelfde manier ziek zijn of rouwen. En ook als je ziek bent of rouwt is elke dag weer 

anders. Hoe is het nu voor haar? Als je daar benieuwd naar bent, heb je in jezelf al wat ruimte 

gemaakt voor het verhaal van de ander.  Gewoon luisteren is moeilijk. (Sim D’Hertefelt)  

 

Dag van de armen: zondag 15 november 2020. 

In het weekend vóór de laatste zondag in het kerkelijk jaar, viert de R.K. Kerk “dag van de armen”. 

Deze “dag van de armen” is door paus Franciscus ingesteld als voorbereiding op het hoogfeest van 

Christus Koning van het Heelal. Op zaterdag 14 en zondag 15 november 

willen wij ook aandacht geven aan de armoede in onze Nicasiusparochie. 

Wij zullen in het weekend van 14 en 15 november een extra collecte 

houden voor het diaconaal noodfonds. U zult misschien niet direct met 

armoede van doen hebben, maar het is er wel. Het is ook vaak stille 

armoede. Mensen schamen zich voor hun situatie. Wij, als parochie, willen 

deze mensen nabij zijn. In het diaconaal beleidsplan van onze parochie is 

voorzien in de hulp aan noodlijdenden. Een geloofsgemeenschap die niet 

diaconaal is, is geen geloofsgemeenschap, aldus onze paus. Wij mogen ons 

geloof vieren in woord en daad. Als u behoefte heeft met mij van gedachte 

te wisselen over de vormen van armoede, dan ben ik graag bereid om met u in gesprek te gaan. 

Met vriendelijke groeten, 

Henri van Leuken, diaken van de Nicasiusparochie. tel. 06-27346809. 
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KERSTVIERINGEN : RESERVEREN A.U.B. !! 
 

Met Kerstmis zal het ons weer eens duidelijk worden dat we in de coronatijd leven en dat we 

rekening moeten houden met heel wat beperkingen. Kerstmis vieren zoals in de voorgaande jaren, is 

niet mogelijk én onverantwoord. Dus geen overvolle kerk met kerstspel en muziek en na de viering 

het gezellig samen-zijn onder de kerstboom. Helaas. 

 

Als pastoraal team hebben we onze gedachten laten gaan over Kerstmis. Op grond van de nu 

geldende coronamaatregelen (= 30 personen in de kerk) hebben we het volgende besloten: 

 

1. We zien geen andere mogelijkheid dan een 

plaats in de kerk te reserveren, waarbij we de 

richtlijnen van het RIVM opvolgen, zoals :  

bij klachten thuis blijven;  

handen desinfecteren bij binnenkomst;  

1,5 meter afstand;  

geen volkszang;  

zorg voor elkaar. 

enz.  

 

2. Hoe kunt u reserveren? Maak er a.u.b. tijdig 

werk van !! 

 

2.1. Via een briefje in de brievenbus van de pastoriedeur. 

       U schrijft erop : uw naam, adres met telefoon, tijd van de viering + aantal personen (als 

        huisgezin of (echt)paar of als enkeling). Als we u ingepland hebben, ontvangt u van ons 

        een bericht, ofwel positief (= plaatsnummer) ofwel negatief, als alle plaatsen bezet zijn. 

 

2.2. Via de e-mail : parochie.leende@gmail.com  

        U vermeldt uw naam, tijd van de viering + aantal personen (als huisgezin of (echt)paar of 

        als enkeling). Als we u ingepland hebben, ontvangt u van ons een bericht, ofwel positief  

        (= plaatsnummer) ofwel negatief, als alle plaatsen bezet zijn. 

 

2.3. Via de telefoon (040-2061215) tijdens de kantooruren (ma-vr : 8.30 – 11.30 uur). U krijgt 

        bij gehoor meteen te horen welke plaats(en) voor u gereserveerd is/zijn. Wilt u het 

        plaatsnummer komen afhalen op het secretariaat om drukte vóór die viering te vermijden? 

 

3. Wanneer zijn de vieringen? 

 Op 24 december A om 18.00 uur : gezinsviering 

    B om 19.15 uur : gezinsviering 

    C om 20.30 uur : kerstviering met enkele leden zangkoor 

    D om 22.30 uur : nachtmis  met enkele leden zangkoor 

 Op 25 december  om 11.00 uur : hoogmis met enkele leden zangkoor 

 Op 26 december  om 10.00 uur : hoogmis met enkele leden zangkoor 

  

Met elkaar willen we er in de mate van het mogelijke toch een fijne kerstviering van maken. 

 

In de volgende Nieuwsbrief komen we hierop terug. 

 

Degenen die de laatste tijd een « vaste » plaats in de kerk hebben, vragen we om toch aan te geven 

in welke viering ze aanwezig zullen zijn. 

 

mailto:parochie.leende@gmail.com


 6 

Sint-Maartensviering 

Hoe graag hadden de moeders van de gezinsviering de jaarlijkse Sint-Maartensviering 

georganiseerd !! Een lampionnentocht met vele kinderen en hun ouders. Een optocht met Sint-

Maarten op zijn paard, enkele muzikanten 

erbij en dan door de straten lopen waar 

mensen lichtjes voor het huis hebben 

geplaatst. Een sfeervolle optocht. En dan 

de viering in de kerk met Sint-Maarten in 

ons midden en als afsluiting een beker 

warme chocolademelk in het portaal. 

Maar helaas. Door de strenge 

coronamaatregelen is het niet toegestaan en zien we uit naar het volgend jaar. Maar de boodschap 

blijft wel klinken : een lichtje zijn voor elkaar. 

 

Onze samenleving hongert naar woorden van gebed 

 

om het uit te houden in de moedeloosheid. 

 

« Als christenen is op dit moment onze belangrijkste taak : 

 

bidden in huiselijke kring, 

 

alse en teken van hoop 

 

in een moedeloze wereld. » 

(Leo Feijen) 

 
 

HOE KUN JE JE VOORBEREIDEN OP DE DOOD?  
Een korte meditatie van dominicaan Peter Wols (92).  

 

'Ik ga met je mee zonder vrees, tot het eind van de weg.’ 

 

 Doodgaan is ‘gedagzeggen’ aan mijn wereld. Ik kom niet verder dan 

‘in uw handen, God, beveel ik mijn geest’. Die zin komt uit Lucas 23, 

46: ‘En Jezus riep met luide stem: “Vader, in uw handen leg ik mijn 

geest”.’ Het is een echo van Psalm 31,6: ‘In uw hand leg ik mijn 

leven, HEER, trouwe God, u verlost mij’. 

In het citaat van deze psalmtekst hangt de stervende Jezus boven zijn 

aarde, boven zijn wereld, die ook mijn wereld is. 

Van de jezuïet Aimé Duval (1918-1984) ken ik het liedje ‘Seigneur 

mon ami’. Hij zingt er, in vertaling: 

‘Jezus, mijn vriend, 

jij neemt me bij de hand. 

Ik ga met je mee zonder vrees 

tot het eind van de weg.’ 

(Nieuwsbrief Dominicanen, 22 juli 2020) 
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ZALIGVERKLARING  CARLO  ACUTIS 

Op 10 oktober jl. heeft paus Franciscus in Assisi Carlo Acutis zalig verklaard. Acutis was amper 15 

jaar toen hij stierf aan leukemie. Acutis werd in 1991 geboren in Londen, verhuisde naar Milaan, 

waar hij in 2006 overleed en op zijn uitdrukkelijk verzoek is hij in Assisi begraven. 

Al vele jaren staat Carlo Acutis  bekend als een "cyberapostel". 

Deze titel kreeg hij sinds de Wereldjongerendagen in Rio de 

Janeiro in 2013. Bij de talrijke Braziliaanse gelovige jeugd 

stond Carlo al bekend als “de cyber-apostel”.  

Carlo was diep religieus én ook zeer bedreven met computers. 

Deze twee eigenschappen wist hij op een voorbeeldige wijze te 

combineren. Zo maakte hij als tienjarige een website over 

verschijningen van Maria én hij stelde ook een lijst samen met 

"eucharistische mirakels", waar ook ter wereld. (bv. de Stille 

Omgang in Amsterdam). Op deze manier kwam hij openlijk 

voor zijn christelijk geloof uit, maar ook op andere platformen 

en sites op het internet was hij actief door zijn getuigenis.  
Op zijn vijftiende werd leukemie geconstateerd bij Acutis. Hij 

genas niet en overleed zo op jonge leeftijd. Al snel werd hij 

gezien als een rolmodel en een voorbeeld voor gelovige 

jongeren. 

Paus Franciscus zag en ziet in Acutis de ideale figuur om de jongeren aan te spreken:  

jong,  

kind van zijn tijd, 

opgegroeid met de technologie, 

een tovenaar op het internet  

en intens gelovig.  

Duidelijk is dat de paus met de zaligver- 

klaring van Acutis wil inspelen op 

jongeren, die hij al vaker waarschuwde 

voor het gevaar van het internet, sociale 

media, fake news, enz.. Al rijzen er vragen 

en kritische bedenkingen bij de 

zaligverklaring van deze jonge kerel. 

 

Acutis is dus een rolmodel. Dat sluit naadloos aan op de uitgesproken mening van de paus, die hij 

ook nog eens terzijde herhaalde in zijn encycliek, die vorige week uitkwam. Hij stelt zijn hoop 

onder meer op de jongeren om de mistoestanden in de samenleving op te lossen, "in tijden van 

digitalisering, migratieproblematiek, klimaatcrisis én de vele politieke conflicten".  

 

Wanneer en hoe word je zalig verklaard? 
Om door de kerk zalig verklaard te worden, is de levenswijze natuurlijk van wezenlijk 

belang Jarenlang wordt dan ook onderzoek gedaan naar de voorbeeldige levenshouding. Die moet 

in een boekwerk worden vastgelegd en worden bewezen én nadien door Rome worden 

goedgekeurd. In het geval van Acutis was die levenswandel duidelijk.  

Maar daarnaast moet ook een wonder aangetoond worden. Een Braziliaans kind genas in 2013 

miraculeus van een dodelijke ziekte nadat hij tot Acutis had gebeden. De congregatie voor de 

zaligverklaring in Rome heeft dit wonder officieel erkend en ook de paus heeft zijn fiat gegeven. Zo 

is de weg geopend voor de 'beatificatio', de zaligverklaring.  

 

https://eerherstelheiligsacrament.org/eucharistische-mirakelen/
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Laten we eraan toevoegen: er is niet altijd een wonder nodig. Een zogenoemde 'martelaar' kan ook  

zalig en heilig gesproken worden, zoals pausen in het verleden gedaan hebben. 

 

KALENDER 

Omdat door de coronacrisis zoveel onzeker is, publiceren we hier geen extra vieringen of andere 

parochiële activiteiten. 

 

TER  INSPIRATIE 
 

Uiteindelijk 

wordt je leven niet gemeten 

naar de grootte van je bezit 

of naar hoeveel en welke  

gaven en talenten en mogelijkheden 

je gegeven zijn. 

Een mens die veel heeft en veel kan 

is daarom niet meer mens dan een andere. 

En wat je hebt en wat je kan 

is eigenlijk bijkomstig en doet niet ter zake in Gods ogen. 

Uiteindelijk wordt een mensenleven gemeten aan de vraag 

wat je ermee hebt gedaan: met dat bezit,  

met die gaven en talenten. 

Met andere woorden : 

is de wereld en de mens er iets beter van geworden, 

- een beetje meer wereld en mens van God ? 

Is God in jou gebeurd? 

Aan die vraag kan elke dag 

van een mensenleven gemeten worden. 

 

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

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/

