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Beste mensen, 

 

"Gekomen is uw lieve mei, Maria." Dit bekende Marialied is erg toepasselijk in de maand mei, 

die ook wel de Mariamaand wordt genoemd. In de kerk zal het Mariabeeld weer in het 

priesterkoor komen te staan om haar zo in de belangstelling van de kerkgangers te plaatsen. 

Jammer dat we haar, omwille van de coronamaatregelen, niet mogen toezingen. 

 

Maria. Wie kent haar niet? Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet de zichtbare tekenen: de 

vele Mariakapelletjes, de vele kaarsjes die bij haar beeltenis worden ontstoken, de 

Mariabedevaartplaatsen zoals Ommel, Meerveldhoven, Roermond, Den Bosch, enz., waar 

zoveel mensen, juist in deze maand, naar toe trekken.  

 

Sinds 21mei 2005 trekken we als parochie jaarlijks naar Ommel. In 

dat beginjaar waren er zelfs parochianen die te voet vanuit Leende 

naar Ommel zijn gelopen, anderen kwamen met de fiets en weer 

anderen met auto's. Onze beide zangkoren zorgden reeds enkele jaren 

voor de muzikale invulling van de vieringen en het gilde zorgde vanaf 

dit jaar voor de feestelijke sfeer. Een jaarlijkse bedevaart in mei. Het 

sprak de mensen aan. In verband met de coronamaatregelen is er vorig 

jaar en ook dit jaar geen bedevaart naar Ommel geweest. 

 

Maar toch gaan onze gedachten naar Ommel, waar Maria vereerd wordt onder de titel                

"Troosteres in elke nood". In menig mensenleven is er nood. Als je tegenslag ervaart, als er 

spanningen zijn in het gezin, als je te kampen hebt met je gezondheid, als je onzeker bent over 

de toekomst, als je baan bedreigd is, als je lijdt onder de eenzaamheid, als je coronamoe bent, 

enz. enz. Er heerst teleurstelling, pijn, verdriet, opstandigheid, boosheid. 

 

Voor al deze mensen wil Maria een troosteres zijn. Zij nodigt ons uit 

stil te staan bij haar leven. Zij is de moeder van smarten, die 

ongevraagd heel veel heel meegemaakt. Maar ze is trouw gebleven tot 

onder het kruis van haar Zoon. Ze is onze moeder en wil een steun en 

houvast voor ons zijn. Bij haar kunnen we altijd terecht. Kom tot mij 

om wat rust en verlichting in je drukke leven te ervaren, zegt ze ons. 

Ontsteek een kaarsje als lichtpuntje op je donkere levensweg. Open je 

hart voor onverwachte ervaringen.  

 

Mogen wij allen op voorspraak van Maria de nodige kracht in ons leven 

ervaren. Dat we voor elkaar een licht en steun mogen zijn, zeker in deze coronaperiode. 

 

Met vriendelijke groet, 

W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Bijzondere dank en grote waardering voor Johan Bax, die de afgelopen maanden trouw elke week 

een extra-nieuwsbrief uitgaf, om goed naar de parochianen te communiceren én zo de onderlinge 

verbondenheid te beklemtonen. Die extra-nieuwsbrief is hierin geslaagd. Proficiat. 

 

* Deze eerste nieuwsbrief in 2021verschijnt in mei en ontvangt daarom het reguliere cijfer 4. Alle 

voorgaande berichten zijn de extra-nieuwsbrieven. Vanaf nu hanteren we weer de gebruikelijke 

volgorde. 

 

* We leven nog altijd in coronatijd en er gelden nog steeds coronamaatregelen. Dit merken we 

ook in onze geloofsgemeenschap. Toch proberen we het pastorale werk zo goed mogelijk te 

doen. De voorbereiding op de 1e communie én het vormsel is in volle gang. Ouders en kinderen 

worden bij deze belangrijke levensstap betrokken en door ons goed geïnformeerd. 

 

Mogen we, wat betreft ons kerkbezoek, nog even de basisregels inzake coronabestrijding in 

herinnering roepen? 

 - thuisblijven bij klachten; het gaat om elkaars veiligheid én gezondheid; 

 - handen infecteren bij binnenkomst in de kerk; 

 - de 1,5 meter afstand overal in acht nemen, behalve voor gezinsleden; 

 - niet meezingen, ook al zijn we geneigd dit te doen; 

 - collectemandje staat achter in de kerk; doneer hier uw bijdrage bij het verlaten van de 

              kerk; 

 - gebruik gezond verstand in de omgang met elkaar; 

 

We attenderen u op een bericht van onze bisschoppen, zie blz. 3. Dit betekent dat we met zo’n 

60 kerkgangers in de kerk bijeen mogen komen om ons geloof te vieren. 

 

* Op zaterdag 24 april zijn de 14 toekomstige vormelingen in de kerk bijeen gekomen om 

kennis met elkaar te maken én het gevoel van saamhorigheid te ervaren. Met elkaar gaan zij dit 

project aan; met elkaar willen zij zich voorbereiden op hun vormselfeest. Na een opfrisbeurt 

van het vormselproject door de pastoor volgde een toepasselijk spelletje en was het een 

gezellige bijeenkomst. 

 

* Op maandag 26 april en woensdag 28 april zijn de 1e communicanten van vorig schooljaar in 

de pastorie geweest als voorbereiding op hun grote dag : 23 mei a.s. Zo vaak is de geplande 

datum wegens corona uitgesteld, maar nu staat hij vast. De 1e communicanten hebben een 

rondleiding in de kerk gehad, zijn vertrouwd gemaakt met het sacrament van de biecht en 

hebben een opfrismoment gekregen. Ze hebben er zin in. 

 

* Op woensdag 28 april zijn de ouders van de toekomstige vormelingen in de pastorie 

bijeengekomen voor de 2e informatieavond. Met elkaar werden vooral praktische punten 

besproken, zoals de presentatieviering, de vormselviering zelf, de sociale activiteit én de 

afsluitende activiteit. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we op 5 juni uit te geven. Uw op- en aanmerkingen, uw 

suggesties en bijdragen zijn van harte welkom. De nieuwsbrief is een geschikt communicatie-

middel, waardoor vele mensen worden bereikt. 
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CORONAMAATREGELEN 

Op 29 april jl. ontvingen we vanuit het bisdom onderstaand bericht : 

“De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat 

betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen 

die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 

maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de 

coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de 

bisschoppen. 

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering 

aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. 

De bisschoppen benadrukken dat de huidige 

Covid-cijfers nog steeds vragen om 

voorzichtigheid  en terughoudendheid. 

Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven 

op anderhalve meter’ binnen de Rooms-

Katholieke Kerk ook voor grote kerken 

onverkort gelden met alle regels over het 

onderling houden van afstand, reserveren, 

hygiëne enzovoort. 

Vanaf het begin van de pandemie hebben de 

bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron 

van besmetting mag worden. De 

bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming 

voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.” 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  25 april 2021 :  Saar van Raaij, dochter van Paul van Raaij en Miranda van 

    Raaij-de Haas, Maarheeze. 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan haar 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. 

 

Hoop 

Diep in onszelf dragen we hoop : 

als dat niet het geval is, is er geen hoop. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet te voorspellen of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. (Vaclav Havel) 
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WEEK NEDERLANDSE  MISSIONARIS  15 – 23 MEI 2021 

 
 

 

 

 

 

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd 

de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week 

Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. 

Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een 

jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht in onze 

parochie en andere belangstellenden. Met het organiseren van de Pinksteractie in onze parochie 

maken wij het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede 

mogelijk. Uw steun is onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw gift, betrokkenheid en 

ondersteuning. 

Pinksteractie 15 t/m 23 mei 2021 

Geïnspireerd door hun geloof zetten onze missionarissen en missionair werkers uit Mierlo, Geldrop, 

Heeze, Leende en Sterksel zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en verspreid over de hele 

wereld. 

Van harte aanbevolen namens het pastorale team van de Nicasiusparochie, 

Henri van Leuken, diaken. 

 

KALENDER 

 
Ook in deze coronatijd gaat het pastorale werk door in de mate van het mogelijke. We dienen 

natuurlijk rekening te houden met de coronamaatregelen, wat betekent dat er toch onzekerheden 

bestaan en dat parochianen vragen hebben. Wij zijn er om die te beantwoorden. 

 

Wat we gepland hebben : 

 
* 23 mei : 10.30 uur : eerste communieviering van de communicanten van vorig schooljaar. 

 

* 24 mei : Tweede Pinksterdag.  

   Om 10.00 plechtige eucharistieviering n.a.v. dit Hoogfeest :  

   

  dat Gods goede Geest 

   over ons mag komen  

   en ons mag blijven bezielen 

   om in woord en daad 

   van Hem te getuigen. 
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ZALIGVERKLARING  PATER FRANS JORDAN  15 MEI 2021 
 

Menigeen zal weten dat ondergetekende een pater is. Maar tot welke orde of congregatie behoort hij 

dan? vraagt u zich misschien af. Er zijn er ook zoveel verschillenden: norbertijnen, jezuïten, 

dominicanen, franciscanen, trappisten (b.v. pater Silvester), assumptionisten (b.v. pastoor T. de 

Vries), salesianen, enz. Hierbij hoort ook onze congregatie: de salvatorianen. 

 

Onze stichter is pater Frans Jordan (16 juni 1848 – 8 september 1918), 

een Duitse priester, die de kloosternaam Franciscus Maria van het 

Kruis droeg. Op 8 december 1881 stichtte pater Jordan in Rome het 

Apostolisch Leergezelschap, dat later de naam zou krijgen Societas 

Divini Salvatoris, vertaald als Sociëteit van de goddelijke Heiland, 

afgekort SDS. De naam van de congregatie verwijst dus niet naar de 

stichter of een heilige, maar naar Jezus, de Heiland of "Salvator". Deze 

Heiland willen wij aan mensen bekend maken, verkondigen, opdat Hij 

mensen zou helen, geestelijk gezond maken, bemoedigen en gelukkig 

maken. 
 

De salvatorianen zijn een internationale gemeenschap, momenteel 

verspreid over 50 landen in de 5 continenten. In Europa zijn we actief in 20 landen, in Azië in 11 

landen, in Afrika in 8 landen, in Amerika in 11 landen en in Australië. 

In Nederland hebben we geen klooster, maar wel in België, in Hamont-Achel, waar ondergetekende 

verblijft en in Scherpenheuvel. Momenteel zijn we in België met 35 medebroeders en wereldwijd 

zijn we met zo'n 1200 salvatorianen. 

 

Vanuit ons klooster in Hamont kom ik dus dagelijks naar Leende om mijn pastoraal werk te doen. 

Menigeen uit de parochie heeft ons klooster al bezocht, individueel, maar ook in groepsverband. Ik 

denk aan de leden van de KBO, (zo'n 90 personen) de leden van de Zonnebloem, leden van de 

zangkoren, verschillende jaargangen van vormelingen. Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn 

en bezoekers vertrouwd maken met onze manier van samenleven. 

 

 De bezoekers aan ons klooster hebben bij de rondleiding 

ongetwijfeld een foto van onze stichter gezien én wellicht 

ook zijn buste, die al enkele jaren in onze prachtige tuin 

staat. 

 

Pater Jordan kwam eind 19e eeuw naar Hamont om hier 

een nieuwe vestiging op te zetten. Hij wilde graag een 

klooster aan de grens om zo jongens te kunnen recruteren 

uit de 2 landen.  

 

In 1902 kon Pater Jordan ook in Hamont-Lo (B) een klooster openen. Ondanks de aanvankelijke 

tegenkantingen, allerlei moeilijkheden, de beide wereldoorlogen, ontstond er in de jaren 50 van de 

vorige eeuw toch een bloeiende onderwijs- instelling. Het college/internaat/kostschool (te 

vergelijken met gymnasium, hbs) was in de 1e plaats gedacht als juvenaat (= opleiding voor 

priesterstudent), en heeft ook vele paters en broeders voortgebracht. Maar in de loop der jaren is het 

geëvolueerd tot een middelbare school voor jongens én meisjes, ook met internaat. 

 

Paus Franciscus heeft de zaligverklaring van onze stichter vastgelegd op 15 mei 2021 in Rome. 

Waarom wordt hij nu zalig gesproken? vraagt u zich misschien af. Vele jaren zijn de salvatorianen 

bezig om hun stichter, die voor hen én voor de kerk een inspirerend voorbeeld is, zalig te 
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verklaren. Maar dat gaat niet zo maar !! De kandidaat dient wel een deugdzaam en voorbeeldig 

leven te hebben geleid (en dat wordt goed onderzocht) én de kerk dient een wonder goed te keuren.. 

  

Dit wonder is vorig jaar officieel door de kerk erkend. Het gaat om een jong echtpaar in Brazilie dat 

een kindje verwachtte (2014). Tijdens de zwangerschap werd vastgesteld dat het kindje gehandicapt 

zou zijn en geen kans maakte op overleven, laat staan op een kwaliteitsvol leven. De ouders baden 

vurig om genezing tot pater Jordan. Het kind kwam kerngezond op de wereld en de artsen – gelovig 

en ongelovig – stelden vast geen geneeskundige verklaring hiervoor te hebben. Een bovennatuur- 

lijke ingreep. 

 

Zo is onze stichter pater Frans Jordan voor ons allen een sprekend 

voorbeeld van geloof, hoop en liefde, een lichtpunt in donkere tijden. Hij 

was een man van onophoudelijk gebed. Dat gebed was zijn innerlijke 

kracht en houvast. Zijn onwankelbaar Godsvertrouwen blijft ons 

aanspreken en inspireren 

Moge hij ook ons blijvend bezielen om Gods blijde boodschap overal en 

met alle middelen te verkondigen, dat  de verrezen Heer onze leidsman  

      ten leven is. 

p. W. van Meijl, sds 

 

 

TER  INSPIRATIE  :  Gij kent mijn weg 

God, 

tot U roep ik in de vroege morgen.          

Help mij te bidden           

en mijn gedachten te richten op U, 

ik kan het niet alleen.     

In mij is duisternis, 

 maar bij U is licht. 

Ik ben eenzaam,  

maar Gij verlaat mij niet. 

Ik ben bevreesd, 

maar bij U is hulp.           

Ik ben onrustig,  

maar bij U is vrede. 

In mijn hart is bitterheid,  

maar bij U is geduld.      

Ik begrijp uw wegen niet,             

maar Gij kent mijn weg. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

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

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/

