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Beste mensen, 

 

We leven nog steeds in de coronatijd, met al zijn beperkingen, maar ook met zijn mogelijkheden. 

Covid-19 heeft ons leven op zijn kop gezet en onze gewoonten doorkruist. We moeten leren leven 

met deze nieuwe situatie, waarin het virus een behoorlijke aanslag op ons samenleven heeft 

gepleegd. Alleen door ons samen aan de maatregelen te houden, kunnen we het virus onder 

contrôle krijgen, is de alomgehoorde boodschap. 

 

Maar daar ligt juist de moeilijkheid. Mensen denken heel verschillend. 

En bovendien raken steeds meer mensen coronamoe. Er schijnt een 

groeiende kloof te ontstaan tussen Nederlanders die het beleid van de 

regering niet streng genoeg vinden én anderzijds mensen die vinden 

dat de overheid te veel maatregelen oplegt. In ieder geval zet de 

corona een streep door vele plannen en verpest onze feestvreugde. 

Even uitstellen, is dan de logische conclusie. Hopen dat het volgend 

jaar wél kan ! Een kwestie van discipline ? 

 

In de parochie hebben we in deze tijd niet stil gezeten, maar de maatregelen van het RIVM én de 

richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen nauwkeurig bestudeerd en in praktijk gebracht. We 

gaan uit van de gedachte van wat wél kan !! Een kerkelijk leven in deze coronatijd ! 

 

Sinds begin juli hebben we de plaatsen in de kerk aangeduid en 100 kerkgangers kunnen zonder 

meer een plaats in de kerk vinden, waarbij de 1,5 meter afstand gehanteerd wordt. Er kunnen zelfs 

nog meer mensen in de kerk, als echtparen en mensen onder één dak samen gaan zitten. Met passen 

en meten én gezond verstand kunnen we elkaars veiligheid garanderen. 

 

Als we terugblikken op de afgelopen maanden juli en augustus, stellen we vast dat het kerkbezoek 

niet tegenvalt. We zijn blij dat we elke week toch ongeveer 80 tot 100 én zelfs nog meer kerkgan- 

gers mogen begroeten, afhankelijk van de misintenties. We zijn de koorleden van het mannenkoor 

én het dameskoor dankbaar dat zij met enkelen de zang verzorgen. 

 

Zo hopen we het parochieel leven in deze coronatijd inhoud te geven. Bij uitvaarten kunnen de 

familieleden en de direct betrokkenen in de kerk een plaats krijgen, uitgaande van het aantal beschik 

bare plaatsen. Het is een kwestie van bespreking en indeling. In de komende maanden staan ook 

doopsels gepland. Deze gebeurtenis kan dus ook in de kerk gevierd worden. De eerste communie én 

het vormsel zijn verschoven naar het volgend jaar. De werkgroepen zijn al actief om de kinderen 

van dit schooljaar te benaderen en te kijken wat mogelijk is. De gezinsvieringen dienen nog- 

opgestart te worden. Kortom, we proberen met zijn allen het parochiële leven weer vitaal te krijgen. 

 

Met de zorg voor elkaar én het samen dragen én uitkomen van onze geloofsovertuiging, wens ik u 

allen zegen, vreugde en alle goeds. 

 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

* Op 14 juli jl. hebben de kapelvrijwillig(st)ers van Leenderhof “officieel” afscheid genomen van 

Piet van Hooff, die omwille van zijn leeftijd – onlangs is hij 90 jaar geworden – stopt met zijn 

activiteiten tijdens de eucharistieviering op zaterdagmiddag. Bij een kop koffie met gebak werd 

gezellig nagekaart en fijne herinneringen opgehaald. Piet, dank je wel voor je jarenlange én trouwe 

inzet voor de bewoners van Leenderhof. Zegen en alle goeds voor de toekomst. 

* Op donderdag 23 juli jl. hebben de leden van het mannenkoor “officieel” afscheid genomen van 

hun koorlid Steef Mulder. Wegens het mooie zomerweer én omwille van de 1,5 meter afstand, vond 

het afscheid in de pastorietuin plaats. Er waren 13 personen aanwezig, Steef en zijn echtgenote Mia 

inbegrepen. Pastoor W. van Meijl sprak woorden van dank, betrokkenheid en trouwe inzet uit, - 

Steef was 42 jaar lid van het mannenkoor – en overhandigde hem een ingelijste parochiële 

oorkonde. Namens het mannenkoor sprak dirigent Pieter Dohmen zijn dank uit. De koorleden 

hadden voor Steef, maar ook voor Mia, een passende attentie. 

Met elkaar bespraken we de toekomst : hoe kunnen we als mannenkoor in deze coronatijd de 

vieringen muzikaal opluisteren? Als voltallig koor mogen we niet zingen, wel met een cantor én  

een hulp. Dirigent Pieter Dohmen beloofde ervoor te zorgen dat elke zondag twee koorleden in de 

hoogmis zouden zingen, want hijzelf zingt als cantor al in de h. mis in Vlierden én om 11.00 uur in 

Heeze.  

* Op vrijdag 17 juli is onze bisschop mgr. G. de Korte bij onze emeritus-pastoor A. van Loon op de 

thee gekomen, zoals hij in zijn videoboodschap bij gelegenheid van zijn 70-jarig priesterfeest had 

beloofd. De feesteling was blij met dit hoge bezoek en heeft de bisschop ook onze kerk laten zien, 

waarin hij meer dan 50 jaar zijn priesterlijke taak heeft mogen vervullen. Een fijn bezoek. 

* Op 19 juli 2020 hebben in de parochie H. Bernardus van Clairvaux in de H. Kruiskapel van 

Luyksgestel een christelijk huwelijk gesloten : Joris Geldens (uit onze parochie) en Kristel 

Petronella Antonia van Erp. Van harte proficiat met dit huwelijk en geluk en zegen voor de 

toekomst. 

* Op zondag 16 augustus hebben we het feest van Maria Tenhemelopneming gevierd en dit jaar 

waren de gilden aanwezig. Volgens traditie hebben het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara én de 

schutterij Sint-Jacob en Sint-Anna op kermismaandag hun 

gildemis, maar dit jaar is er geen kermis wegens de 

coronamaatregelen. De gilden wilden hun traditie toch in ere 

houden en zijn daarom op deze zondag naar de kerk gekomen 

en hebben de viering met gilde-eer opgeluisterd. Voor het 

gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara was het een bijzondere 

dag omdat pastoor Van Meijl in de viering hun nieuw 

hoofdvaandel heeft ingezegend, een ritueel, dat anders op de 

geplande kringgildedag was gebeurd, die wegens de corona 

niet mocht plaatsvinden. Na de viering werd een vendelgroet 

gebracht aan het kerkelijk en burgerlijk gezag. In de 

toespraken werd beklemtoond : kijk niet naar hetgeen niet 

mag in deze coronatijd, maar kijk naar hetgeen wél mogelijk 

is. Op een gepaste manier kunnen de gildebroeders en – 

zusters hun kermismaandag met elkaar in gezelligheid vieren.  
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* Op maandag 17 augustus zijn de leden van het dameskoor bij elkaar gekomen om elkaar nog eens 

te zien en even bij te praten. Omdat het weer zo goed was, vond de bijeenkomst in de pastorietuin 

plaats. Gezellig onder de toren hebben de 11 dames hun verhaal kunnen vertellen. Enkele leden 

hebben zich afgemeld. Met elkaar werd vooruitgekeken. Zoals in het verleden afgesproken zullen 

de dames op de 4e zondag van de maand komen zingen, maar nu gelden wel de coronamaatregelen. 

Niet het volledig koor zingt, maar enkele leden én op voldoende afstand. We leven in de coronatijd, 

wat betekent: aanpassing en doen wat we kunnen/mogen doen. 

* Op 25 augustus ontving ons secretariaat een e-mail van de secretaris van het parochiebestuur H. 

Nicasius uit Geldrop. Hij deelde ons het volgende mee : “Graag willen wij u informeren, dat onze 

bisschop op 13 augustus jl. de heer A.J.M.M. (Ton) van der Sande als bestuurslid van onze parochie 

Heilige Nicasius heeft benoemd. Hij is 53 jaar en woont in Leenderstrijp. Ton van der Sande was in 

onze parochie eerder actief als secretaris / penningmeester van de begraafplaatscommissie in 

Leende. 

Wij zijn blij dat hij met zijn deskundigheid en enthousiasme het parochiebestuur komt versterken. 

Vanaf deze plaats wensen wij hem succes en veel plezier met deze benoeming!” 

 

Ook wij zijn erg blij met deze benoeming én de bereidheid van Ton om zijn steentje bij te dragen 

tot een goed functionerend parochiebestuur. Vermelden we nog dat Anneke Hulsen reeds vanaf 1 

januari 2015 ( = begin van de fusie van de 5 parochies) bestuurslid is. We wensen beiden veel 

wijsheid toe en Gods zegen en hopen dat de nieuwe parochie mag groeien in verbondenheid, 

vertrouwen en respect voor eenieders eigenheid. Samen zijn we toch de kerk van Jezus Christus. 

 

* Op 28 augustus zijn de leden van de pastoriewacht in de pastorie bij elkaar gekomen. Ze waren 

met 7 personen, ééntje had zich afgemeld. Onder leiding van de pastoor hebben ze in deze 

coronatijd eerst wat bijgepraat en vervolgens zijn hun gedachten uitgegaan naar hun werk = iedere 

vrijdag aanwezig zijn in de pastorie om de bezoekers ter wille te zijn.. Is dat nog nodig in deze tijd 

én met het oog op de toekomst? Met elkaar wordt afgesproken dat in geval van nood de pastoor een 

beroep op hen mag doen. Parochianen die iets willen regelen kunnen daarvoor beter de andere 

dagen nemen waarop Toos in de pastorie aanwezig is. Zij staat mensen ter zijde. 

 

* Op dezelfde dag, 28 augustus, wordt er in de pastorie ook vergaderd over de voortgang van de 

restauratie. Hierbij zijn Richard de Bont( van het bisdom ) , v. Lierop  (houtrotbestrijder ), Gerby 

Verhoeven ( uitvoerder van firma v.d.Ven ) en namens onze gemeenschap, het FMC, Jan Bax en 

Frans Simkens. Met elkaar wordt afgesproken wanneer de restauratie wordt hervat : einde oktober 

en in november. Wat de restauratie precies inhoudt, hebben we in vorige nieuwsbrieven beschreven. 

 

* Op zondag 30 augustus hebben we na de viering gecollecteerd voor de jaarlijkse MIVA-actie =  

Missie Verkeersmiddelen Actie. Met deze actie worden vervoer en communicatie in de 

ontwikkelingslanden ondersteund. De collecte heeft het mooie bedrag van € 360,32 laten zien. Heel 

hartelijk dank. Voegen we daar nog aan toe dat op zondag 16 augustus jl. € 161,50 in de collectebus 

kwam voor de noodlijdende bevolking in Beiroet. Pastoor van Meijl heeft dit bedrag overgemaakt 

aan de zusters Dominicanessen, werkzaam in een vernield ziekenhuis in Beiroet. 

  

* Tijdens het pastoresoverleg op 2 september jl. deelde pastoor Sjef van der Maazen mee dat onze 

bisschop mgr. G. de Korte kapelaan Hans van der Donk per 1 oktober a.s. benoemd heeft tot 

kapelaan van onze Nicasiusparochie. (Nu kan pater Mervin met een gerust hart naar zijn 

geboorteland India vertrekken om daar een nieuwe taak op zich te nemen.) We heten kapelaan Van 

der Donk van harte welkom in zijn nieuwe – en tegelijkertijd vertrouwde- situatie (hij was 

werkzaam in de toenmalige Brigidaparochie te Geldrop én in Heeze)  en wensen hem alle goeds toe 

met Gods zegen voor zijn pastorale werk in onze Nicasiusparochie. 
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* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van oktober uit te geven. Uw reacties en 

suggesties zijn van harte welkom. 

 

HUWELIJK 
 

28  augustus 2020 : Paul van Raaij (Maarheeze) en Miranda de Haas (onze 

parochie). Onze hartelijke gelukwensen aan dit bruidspaar. Geluk, liefde en 

trouw met Gods zegen voor de toekomst. 

 

OVERLEDEN 

 

* 26 juli 2020 : Maria Kuppens-Hurkens, echtgenote van Piet Kuppens. Zij heeft 

    gewoond in de Margrietlaan 2 en 82 jaar geworden. 

* 19 augustus 2020 : Theodorus van der Paalen, echtgenoot van Agnes van der 

   Paalen-Scheijven. Hij heeft gewoond in de Kapelstraat en is 84 jaar geworden. 

* 19 augustus 2020 : Sjaan Borgers-van Meijl, weduwe van Adriaan. Borgers. Ze 

    heeft gewoond in de Burgemeester Vogelslaan en is 93 jaar geworden. 

*  2 september 2020 : Annie Smulders-Bekkers, echtgenote van Fried Smulders (†). Ze heeft de 

    laatste tijd in Mariahout gewoond en is 90 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.  

 

OPROEP  OM  VRIJWILLIG(ST)ERS  : vele handen maken licht werk 

 

Nu het pastorale werkjaar weer begonnen is – weliswaar in coronatijd – willen we ons best doen om 

onze geloofsgemeenschap zo vitaal mogelijk te houden. Dat kan alleen maar met de hulp van vele 

vrijwillig(st)ers. Zij zijn van onbetaalbare waarde. 
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In iedere levende geloofsgemeenschap zijn vele vrijwillig(st)ers actief. Dat is bemoedigend. Zij 

zetten hun schouders onder het parochiële gebeuren, zijn enthousiast, doen hun werk met  

toewijding en willen niets liever dan dat hun werk wordt voortgezet. Maar hoe gebeurt dat als je 

ouder wordt en ziet dat het steeds moeilijker wordt om concrete mensen te vinden? Hoe kun je 

jonge mensen op de dag van vandaag begeesteren om je werk voort te zetten? 

Door te vertellen met hoeveel overgave en plezier je je hebt ingezet voor die ander. Je verhaal werkt 

immers aanstekelijk. In een parochiegemeenschap zijn vele taken te verdelen. Vele handen maken 

licht werk. Vandaar de oproep : wilt u iets voor de ander betekenen? Heeft u wat tijd over? We 

zoeken vrijwillig(st)ers bij het maandelijks poetsen van kerk, bij onderhoud begraafplaats, bij het 

mannenkoor en dameskoor, enz., enz. Het secretariaat wil u graag hierbij helpen. (tel. 040-2061215; 

of parochie.leende@gmail.com)  

 

VAN KERKHONGER EN KERKHUIVER  

NAAR FYSIEKE DEELNAME 
 

De titel is misschien niet meteen duidelijk. 

 

Kerkhonger doet denken aan al die gelovigen die in de coronatijd hongerden naar de kerk. De 

kerkdiensten waren immers verboden en de gelovigen zagen hoopvol uit naar de tijd dat de 

kerkdeuren weer open zouden gaan voor de vieringen. Ze hadden honger naar de vieringen van 

vroeger. 

 

Kerkhuiver roept het beeld op van terughoudendheid, voorzichtigheid. De kerken mogen sinds 

juni/juli weer open, maar overal geldt de 1,5 meterregel. Dit betekent dat in veel kerken veel 

plaatsen leeg zijn en dat menig kerkganger nog niet komt, maar liever thuis de dienst volgt op de 

TV. Het vertrouwde beeld in de kerk van vóór de corona is er niet. De kerkganger is wat onzeker en 

wil niet besmet worden met het virus.  

 

Bovendien schrikt het mensen wat af als je moet reserveren of handgel dient te gebruiken bij 

binnenkomst of dat je op 1,5 meter van elkaar zit of dat je niet mag meezingen. Maar is dit wel zo 

bezwaarlijk als je beseft dat we dit voor andere activiteiten ook dienen te doen? De vraag is : komt 

die twijfelende kerkganger terug als het virus onder controle is? 

 

Zoals ik reeds in de inleiding schreef, 

mogen we in onze kerk blij zijn met het 

aantal kerkgangers. Dat aantal is hoopvol. 

Met elkaar proberen we immers 

inspirerende vieringen aan te bieden, 

waarmee we hopen dat de kerkgangers 

gevoed worden in hun geloofsleven. Zo 

mag ik hopen dat er weer een vaste 

structuur komt voor die zondagmorgen 

met kerkgang. We streven naar fysieke 

deelname.  
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Toch denken we ook aan de oudere, zieke en kwetsbare parochianen. Daarom zal dit jaar de dienst 

op RTV Horizon om de week uitgezonden worden. 

We willen ons met elkaar verbonden weten op onze 

geloofsweg, die eenieder op zijn/haar manier 

bewandelt als volgeling van Jezus. 

 

VREDESWEEK : 19 T/M 27 SEPTEMBER 2020 

 
Toen het coronavirus uitbrak in de maand maart jl. en de samenleving op slot moest, hebben we 

kunnen vaststellen hoe vanuit alle hoeken van de samenleving de solidariteit zichtbaar en hoorbaar 

werd : spandoeken, applaus, simultaan luidende kerkklokken, 

spontane acties, enz., enz. Solidariteit is dus duidelijk 

aanwezig. 

Maar herinnert u zich ook die vele demonstraties tegen 

racisme, in welke vorm dan ook? Grote groepen mensen 

voelen zich benadeeld en onderdrukt. Naast solidariteit 

bestaat er ook diversiteit, verschil. En juist over die 

verschillen gaat de vredesweek 2020. 

De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties 

op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst 

voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het 

omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, 

huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de 

vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het 

over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven 

hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor 

het thema 'Vrede verbindt verschil’. 

 

MAAKBAARHEID 

In het Nederlands Dagblad van 26 augustus 2020 schrijft Robert van Putten zijn gedachten over de 

hedendaagse prestatiemaatschappij, waarin maakbaarheid zo’n grote rol speelt. Vanuit een 

christelijke visie dien je ook stil te staan bij je leefgewoonte met zijn kwetsbaarheid en zijn 

noodzakelijke rust. We geven hieronder enkele gedachten weer : 

 

Als wij willen dat de samenleving van morgen  

werkelijk anders is  

dan die van gisteren en vandaag,  

dan zullen wij moeten loskomen  

van onze obsessie met maakbaarheid. 

 

Maakbaarheid is een term die uitdrukking geeft aan de menselijke ambitie  

om het leed uit de wereld te krijgen,  
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tragiek te verbannen  

en geluk te realiseren.  

Het draait bij maakbaarheid om het perfecte leven en de perfecte samenleving. 

Maar is dit wel mogelijk? Wat leert ons de coronacrisis? Hoeveel mensen ervaren juist nu de 

kwetsbaarheid van het leven? De onzekere toekomst, banenverlies, leven onder de armoedegrens, 

enz. 

Wil de samenleving van morgen er anders uitzien, dan 

moeten we toe naar een minder verkrampte omgang 

met maakbaarheid en een meer ontspannen manier van 

leven, waar de boog niet immer strak gespannen staat. 

Hierbij kan het bijbelse begrip van “gelatenheid” ons 

helpen. Gelatenheid is het vermogen de dingen gewoon ‘te laten zijn’, zodat er ruimte ontstaat voor 

iets anders: onze vrijheid. Door de dingen te laten zijn wat ze zijn, voorkomen we dat de drift tot 

presteren en interveniëren oeverloos wordt. In de woorden van theoloog Erik Borgman: gelatenheid 

schept een bedding om te ‘leven van wat komt’. Het brengt fundamentele ontvankelijkheid voor de 

mogelijkheid dat dingen ons ‘toevallen’. In een ontspannen samenleving is een radicale 

herwaardering van rust nodig. Volgens de bijbel rustte God op de 7e dag, nadat Hij zes dagen had 

gewerkt. Rust hoort wezenlijk bij het leven.  

Juist in de rust vallen ons dingen toe die er in de maakbaarheid vaak bekaaid afkomen, zoals 

gemeenschap, broederschap, solidariteit. Laten dit nu net zaken zijn die een vermoeide 

prestatiemaatschappij en een overspannen preventiestaat hard nodig hebben. 

 

KALENDER 

* Op 11 oktober a.s. zullen ruim 20 leden van Accordeana Helmond om 14.30 uur een concert in 

onze kerk komen geven. Iets voor u? Noteer vast in 

de agenda !! 

 

In de volgende nieuwsbrief staat meer informatie. 

 

De Stichting Behoud Kerkgebouw Leende 

organiseert dit muzikaal gebeuren. 

 

 

 
* In oktober a.s. bestaat het gilde Sint-Jan Baptista van Leenderstrijp 375 jaar. (Opgericht in 1645) 

Een jubileumjaar. Van harte proficiat en dankjewel voor de vele 

optredens van het gilde. Zij geven kleur aan onze gemeenschap. We 

wensen alle gildebroeders en – zusters veel verbroedering, goede 

clubgeest én vertrouwen om een eeuwenlange traditie in ere te houden. 
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EINDE  SINT-BENEDICTUSABDIJ  (= Achelse Kluis) 

Voor vele Leendenaren is de Achelse Kluis of de Sint-Benedictusabdij een begrip. Verschillende 

monniken van deze abdij hebben ook buiten de 

kloostermuren hun betekenis voor de samenleving  

gehad. We denken aan pater Silvester, die vele jaren in 

Leende werkzaam was. Vele mensen kennen de winkel 

van br. Martinus. In de verre omtrek, zowel in België 

als in Nederland, zijn er vele mensen die mooie 

herinneringen aan de monniken en hun abdij hebben. 

Die tijd is helaas voorbij. 

Op 6 augustus 2020, het feest van de Gedaanteverande- 

ring van de Heer, is de laatste monnik br. Gaby 

vertrokken, alsook de oblaat (= familiaris) br. André. Met de stille trom en om gezondheidsredenen 

zijn ze naar hun moederabdij Westmalle verhuisd. Hiermee is een einde gekomen aan de 

verblijfplaats van de monniken in de Sint-Benedictusabdij, die in 1846 hier hun intrek namen vanuit 

Westmalle. Terugblikkend op hun leven én betekenis moeten hen dankbaar zijn voor hun grote 

verdienste op religieus, maatschappelijk, cultureel en agrarisch gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 oktober 2018 heeft de nieuwe katholieke leefgemeenschap Fazenda da Esperança (= 

Boerderij van de hoop) haar intrek in de abdij genomen. Deze nieuwe religieuze beweging is 

ontstaan in Brazilië in de jaren ’80 en heeft nu reeds 140 vestigingen in 

de hele wereld. De gemeenschap in de Achelse Kluis is de laatste loot 

aan de tak. Een nieuwe periode is aangebroken. De ene gaat, de andere 

komt. Het spirituele leven gaat door.  

De gemeenschap nodigt mensen uit de omtrek uit om samen met hen te 

komen bidden en eucharistie te vieren. Elke zondag is om 17.00 uur 

een gezongen eucharistieviering én elke woensdagavond om 17.30 uur. 

U bent van harte welkom om het leven met de nieuwe bewoners te komen vieren.  

Voor meer informatie: Jan Cosemans, tel. 0478 112344. Hij  leidt de Boerderij van de hoop. 

(In onze Nieuwsbrief, november 2018, p.3 hebben we deze nieuwe beweging aan u voorgesteld)  
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TER  INSPIRATIE :   Omwille van de vrede 

 
Vrede is een ver ideaal. 

We spreken erover, 

we verlangen er naar. 

En toch: vrede tussen mensen, 

dichtbij en wereldwijd, 

lijkt onbereikbaar. 

 

Handen worden vuisten, 

als we bedreigd worden.  

We verdedigen ons bezit 

met geweld van woorden 

en gekletter van wapens. 

Onze rijkdom en welvaart 

laten we ons niet afnemen. 

 

Toch is de wereld, 

met alles en iedereen erop, 

een geschenk. 

We hebben er geen recht op. 

We zijn geen eersten of laatsten, 

maar gelijken. 

 

Als we eerlijk delend leven 

dan is er genoeg voor ieder. 

Omwille van de vrede 

mogen we zoeken naar gerechtigheid. 

Niemand op de eerste plaats, 

niemand met een lege maag, 

maar voor ieder voldoende: 

dat is de droom van Jezus. 

 

Hij pleit voor een omgekeerde wereld: 

niet meer van mijn en dijn, 

maar voor iedereen genoeg 

omwille van de vrede. 

(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   

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

