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Beste mensen,
De maand oktober is de missiemaand. Dan staan we uitdrukkelijk stil bij onze belangrijke
missionaire opdracht. Missie betekent immers dat je een zending hebt, een taak. Mensen met een
missie zijn mensen met een opdracht.
Als christenen dienen we ons te laten inspireren door Jezus, zijn woord, zijn voorbeeld. Bij zijn
afscheid zegt Hij tot zijn volgelingen : “Gaat heen 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 hun alles te onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Zie, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der
wereld.” (Mt. 28, 19-20).
Jezus geeft zijn kerk een duidelijke opdracht mee, vier belangrijke taken : gaat – maakt – doopt –
leert. Je mag de vraag stellen : welk werkwoord is het belangrijkste van die vier? Dien je dan niet te
zeggen : maken !! Maak de mensen tot mijn leerlingen !! Dat is de echte kern van onze missionaire
opdracht, waar die andere drie aspecten omheen cirkelen : het gaan, het dopen en het leren.
Missie betekent dus met je leven getuigen van Jezus’ Blijde
Boodschap waarvan je leeft. Dat is geen kwestie van zieltjes
winnen. Oh nee. Neem nou het voorbeeld : Als je echt gelukkig
bent, dan wil je dat geluk ook delen met anderen. Je straalt dat
geluk uit, waardoor je anderen inspireert. Zo is het ook met het
geloof. Als dat geloof, dat christelijk geloof, echt belangrijk is
in je leven, als het een houvast, een steun, vaste grond onder je
voeten is, dan wil je dat toch delen met anderen. Je wil het
bekend maken.
Dat delen gebeurt door het zelf voor te leven, in respect voor de
ander. Met geduld, overtuiging en vastberadenheid. Niet met geweld of door te dwingen of door
wapens op de ander te richten. Dat werkt negatief en averechts.
Dat getuigen voor je geloof gebeurt door je manier van leven, door je manier van omgaan met
elkaar. Daarbij is Jezus’ levenshouding richtinggevend én inspirerend. Hij heeft ons in woord en
daad het goede nieuws vanwege God verkondigd.
Wij worden er weer aan herinnerd deze boodschap door te geven én voor te leven, met vallen en
opstaan. We mogen de moed niet verliezen. God is én blijft ons nabij tot aan het einde der tijden.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Op 16 september zijn de leden van de pastorale werkgroepen (1e communie, gezinsviering en
vormsel) in de pastorie bij elkaar gekomen om de situatie in deze onzekere coronatijd te bespreken.
- Wat de 1e communie betreft : die hebben we al 2 keer uitgesteld en nu is besloten om die in het
voorjaar in 2021 te houden. De datum ligt nog niet vast, maar wordt wel spoedig meegedeeld.
Daarbij komt de nieuwe groep 1e communicanten. De ouders hebben via de basisscholen reeds een
brief ontvangen en zullen in november uitgenodigd worden voor de 1e informatieavond. Hoe alles
concreet gaat verlopen wordt dan met elkaar besproken.
- Wat de gezinsvieringen betreft : de openingsviering bij het begin van het schooljaar is komen te
vervallen, omdat nog zoveel onduidelijk is en er nog geen bepaald ritme aanwezig is.
Wel is gesproken én nagedacht over de sint-maartensviering, de sinterklaasviering, de kerstviering.
Wat doen we daarmee? Wat mag en wat mag niet? Kunnen we als kerkgemeenschap in deze
onzekere coronatijd toch iets voor elkaar betekenen? We hebben ons laten leiden door de gedachte:
wat kunnen we wél doen/aanbieden/organiseren, waarbij natuurlijk de coronamaatregelen
gerespecteerd worden.
- Wat het vormsel betreft : vanuit het bisdom is de mededeling gekomen dat de vormsels weer
toegediend mogen worden én dat deken Felie Spooren de vormheer is. Als werkgroep hebben we
overlegd en besloten de viering vóór de herfstvakantie te plannen. Als datum is 11 oktober
vastgelegd, in de extra viering om 11.30 uur. De viering zal er anders uitzien wegens de
coronamaatregelen.
Kortom, het parochiële leven begint op gang te komen. Voor de viering op zondag blijft gelden :
houd je aan de maatregelen. Blijf thuis bij gezondheidsklachten, desinfecteer bij binnenkomst,
respecteer de 1,5 meterregeling. De afgelopen maanden hebben o.i. de kerkgangers zich thuis
gevoeld in de kerk. We maken er het beste van, uitnodigend en bemoedigend.
* Op 29 september 2020 beginnen drie werklui van Bouwbedrijf v.d. Ven uit Veghel weer aan de
restauratie in de toren. Zij doen nu het voorbereidend werk voor firma M. van Lierop, die op 6
oktober is begonnen. In het Eindhovens Dagblad en ook in de Parel van Brabant heeft een artikel
over deze werkzaamheden gestaan. Het gaat om restauratie van de klokkenstoel (= stellage van
dikke houten balken waarin een of meer klokken zijn opgehangen) én de houten vloer waarop dat
geheel rust. Foto’s hieronder verduidelijken iets :
De balk, bevestigd in de muur, is aan het uiteinde
rot geworden door vocht én het knaagdier. Het
wordt verwijderd en dan ontstaat er ruimte om vol
te gieten
met een
combinatie
van
epoxyhars,
zand,
kiezel en
staal.

foto van Fr. Simkens

foto van boosdoener, gemaakt door arbeider
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* Op 6 oktober zijn de 5 bloembakken, die de hele zomer naast ons kerkgebouw hebben gestaan en
die voor kleur hebben gezorgd, weer opgeruimd en opgeborgen. Dank je wel aan de leden van de
klusjesgroep die hiervoor gezorgd hebben én de bloemen heel de zomer water hebben gegeven.
* Op 8 november zijn de leden van de werkgroep 1e communie bij elkaar geweest om plannen voor
het nieuwe schooljaar te maken. Bij die gelegenheid heeft Ether Weijmans afscheid genomen van
haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij deze werkgroep, maar ook bij de werkgroep gezinsviering én kleutercatechese. We zijn Esther bijzonder dankbaar voor haar trouwe inzet en toewijding.
Ze ontving hiervoor van de pastoor een parochiële oorkonde.
* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1e weekend van november uit te geven. Uw reactie op de
nieuwsbrief, uw suggestie, op- of aanmerkingen, zien we gaarne tegemoet.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 6 september 2020 : Zenna Lohman, dochter van Björn Lohman en Wilma
Lohman-Verest en zusje van Amy (†) en Vayèn. Weert
* 4 oktober 2020 : Brent van der Palen, zoon van Boet van der Palen en Lidy
van der Velden en broertje van Yara, Schoolstraat
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen
dat deze kinderen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leren leven in
de geest van Jezus.

CORONAMAATREGELEN
Na de gebeurtenissen in Staphort, op zondag 4 oktober, heeft minister Grapperhaus de voorkeurspositie van de kerken beëindigd. Het aantal kerkgangers wordt teruggedraaid naar 30 personen.
Omdat het aantal coronabesmettingen in de afgelopen week (4-8 oktober) schrikbarend is
opgelopen, heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden tussen de kerken en de minister.
Het bisdom Den Bosch laat ons weten (zie website bisdom Den Bosch) : “Omwille van de tweede
Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het
bestaande protocol noodzakelijk.
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te
schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en
medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de
gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.”
Deze mededeling treft ons diep, want we waren juist zo goed bezig in onze gemeenschap (zie blz. 2)
Het betekent dat het aantal kerkgangers teruggeschaald wordt naar 30.
Wij vertrouwen erop dat de gelovigen hun gezond verstand gebruiken in deze onzekere coronatijd.
Wij willen u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.
In ieder geval zal er elke zondag om 10.00 uur in de kerk eucharistie worden gevierd volgens het
protocol van de Nederlandse bisschoppen.
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MISSIEZONDAG
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto “ Gelukkig de vredestichters” (Mt. 5,9) richt
Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. Beide landen waren
lange tijd een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en
etnische groepen. Er heerste een relatieve stabiliteit ondanks de grote problemen van honger en
armoede.
De laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan.
Islamitische terreur -groepen breiden zich over steeds meer landen
uit en richten er veel vernieling, onzekerheid en verdeeldheid aan.
Te midden van die oplaaiende conflicten en problemen als honger,
armoede en nu ook de coronapandemie klinken ook stemmen van
hoop en vertrouwen.
Zij vragen om ons gebed en financiële steun
Gelukkig, die in tijden van nood zicht op de horizon houden,
die deuren van hoop openen,
die mensen leven, licht en vertrouwen brengen.
Zij zullen vrede stichten.
Voor meer informatie : kijk op de website : missio Nederland

NIEUWE ENCYCLIEK : Fratelli tutti : allen broeders

Paus Franciscus ondertekent bij het graf van Franciscus van Assisi zijn nieuwe encycliek
Op zaterdag 3 oktober jl, sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi, is onze paus Franciscus naar
Assisi gegaan om daar na de eucharistieviering zijn nieuwe sociale encycliek (= wereldbrief) te
ondertekenen. Heel bewust heeft de paus deze belangrijke plaats gekozen, omdat de heilige
Franciscus door een eenvoud en armoede mensen nog steeds weet aan te spreken. Zijn
gedachtegoed blijft nog steeds mensen inspireren.
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Paus Franciscus stelt in zijn encycliek een cultuur van broederschap voor. Die begint met de
erkenning dat we ‘Fratelli tutti’ zijn, allen broeders en zusters. Broederschap is wat landen kan
inspireren tot samenwerking en dat van dialoog het sterkste wapen maakt.
Het model voor die cultuur van broederschap is de parabel van de barmhartige samaritaan,
uitgelegd in hoofdstuk 2 van de encycliek. Barmhartige samaritaan, dat we
allemaal, aldus de paus, die pleit voor ‘een andere logica’ voor de wereld van morgen.

WEL EN WEE IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP
De week tegen de eenzaamheid ligt juist achter ons. In die week werd stil gestaan bij de vele
mensen die zich eenzaam voelen, juist nu in deze 2e coronagolf. Misschien kent u zulke mensen in
uw omgeving. Hun wereldje wordt kleiner. Wat kunnen we voor
deze mensen betekenen? Hoe kunnen we dat isolement
doorbreken?
Belangrijk is dat die eenzame persoon zelf het initiatief neemt
en stappen zet om contact te leggen. Maar wellicht kunnen ook
wij ons steentje hiertoe bijdragen en zorg dragen voor elkaar
door interesse te tonen, door een luisterend oor, door een
telefoontje, een vriendelijk woord, een bezoekje, enz.
Als geloofsgemeenschap willen wij een luisterend oor zijn. U
kunt ons tijdens kantooruren steeds bellen (040-2061215) of een
e-mail sturen (parochie.leende@gmail.com). We zijn er immers
voor elkaar !!

Egoïsme, een erger virus

Wij weten allen hoe het coronavirus, Covid-19, onze wereld op zijn kop heeft gezet én nog zet. We
zien nog de vele initiatieven die in deze intelligente lockdown zijn ontstaan. De ware aard van de
mens is naar boven gekomen. Hoeveel verbondenheid, spontaniteit, inzet waren er te zien!!
Fantastisch. Samen dienen we het corona te bestrijden.
We hebben echter ook moeten vaststellen dat mensen coronamoe zijn geworden, dat ze tegen de
coronamaatregelen hebben gereageerd, dat ze hun vrijheid beperkt zagen, dat het gevoel van
saamhorigheid en van urgentie verzwakte. Hoe kun je mensen blijven motiveren? Spreken de
dagelijkse cijfers niet voldoende? Als we ons met zijn allen aan de maatregelen van de regering
houden, wordt het virus teruggedrongen. En dat willen we toch !!
De titel doet ons toch nadenken !!
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TER INSPIRATIE : waar is God?
Waar zijt Gij te vinden God?
We denken spontaan
aan de kerk, aan de vieringen,
en de godslamp bij het tabernakel.
Maar zou het niet kunnen dat Gij vooral
te vinden zijt, tussen de mensen
in de goedheid in hun ogen
en hun verlangen naar
Iemand die onvoorwaardelijk
van hen houdt en mee op weg gaat?
Laat mij U vinden God,
in de mens die toevallig op mijn weg komt,
in de vooraf geplande ontmoeting
die ik liever zou afzeggen
en in de onverwachte bemoediging
van een medemens.
In zoveel mensen die uw kinderen zijn,
uw beeld en gelijkenis.
M. Verhulst
=======================================================================
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

