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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
De novembermaand begint met twee belangrijke feestdagen : Allerheiligen en Allerzielen. In de
liturgie en ook in de beleving van veel mensen, zijn deze twee feesten nauw met elkaar verbonden.
Het zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille. In wezen gaat het over het thema dood. We
denken aan mensen die ons in de dood zijn voorgegaan, vroeger, maar ook nu.
Met Allerheiligen gaan onze gedachten naar al die mensen die heilig zijn. Maar wie is heilig ? Wie
kan of mag heilig genoemd worden ? Het kerkelijk gezag heeft in de loop der jaren heel wat mensen
officieel heilig verklaard omwille van hun leven en hun geloof. Zij worden ons als voorbeeld
gesteld. Zij zijn onze voorsprekers bij God.
Maar er zijn ook talloze, gewone mensen, die geen « heiligenkroon »
dragen, maar die toch in onze ogen heilig zijn, omdat zij vanuit hun
geloof, vanuit hun voorbeeldig leven op een heilige manier hebben
geleefd. Zij hebben in hun leven het licht van God doorgegeven.
Hoop en vertrouwen hebben ze gebracht. Daarom zijn zij ook onze
voorbeelden en nodigen zij ons uit om die christelijke weg van Jezus
te bewandelen, in liefde en trouw, in vrede en verbondenheid, in
verdraagzaamheid en respect.
Met Allerzielen steken we een kaarsje aan. Voor onze lieve doden. In de kerk, op het kerkhof, thuis.
Een kaarsje om hun leven in het licht te zetten.
Om aan hen te blijven denken,
om de vele herinneringen een plaats te geven,
om kracht en steun te ervaren
en zo weer vertrouvol door het leven te gaan.
Voor wie steek jij een kaarsje aan ?
Allerzielen nodigt ons uit stil te staan bij het leven, dat verschillende kanten kent : geluk, plezier,
welvaart, gezondheid, vreugde, enz. Maar er is ook afscheid, verdriet, leegte, pijn, enz. Durf je de
vraag te stellen naar jezelf ? Hoe ben jij er aan toe ? Dacht je eerst nooit aan de dood, of aan een
leven voorbij de dood – je was immers jong en stond volop in het leven – en het was geen vraag !
De ander was er, je had weinig met overlijden te maken, je leefde met elkaar en had het samen goed.
Maar als je ouder wordt, als je merkt hoe mensen rondom je wegvallen, als je afscheid moet nemen
van je eigen geliefde, dan voelt het wel anders. Je staat aan het graf en je voelt de warme herinneringen, maar ook de leegte en het gemis.
Het christelijk geloof biedt ons een houvast. Wij geloven in een God die ons nabij is, die trouw is
en ons niet in de steek laat, maar door die dood heenhaalt naar een nieuw en eeuwig leven. Wij
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geloven dat omdat Jezus ons dat gezegd heeft. Zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht
op mijn pad. Hij leidt mij naar het eeuwige leven.
p. W. van Meijl

PAROCHIECHRONIEK
* Op 23 oktober 2021 hebben Ruud van Asten (uit onze parochie) en Anke de Brouwer in de kerk
te Lierop hun kerkelijk huwelijk gesloten. Van harte proficiat met deze levensverbintenis en geluk
en zegen voor de toekomst.
* Op 24 oktober hebben we met een feestelijke eucharistieviering het synodale proces ingezet. Het
was een viering van verbondenheid met alle parochies in ons bisdom die vandaag ook zijn gestart
met deze synodale weg. Samen zijn we immers op weg en willen we elkaar op die weg steunen en
bemoedigen. De beide koren hebben in de viering gezongen en er was een eigen gebedenboekje.
* Op zondag 24 oktober hebben we ook stil gestaan bij Wereldmissiezondag. De collecte, bestemd
voor de katholieken in het Afrikaanse land Guinee heeft € 312,15 opgebracht waarvoor hartelijke
dank. Een daad van verbondenheid met de minder bedeelden.
* Op diezelfde zondag 24 oktober was het in de middag een drukte van belang rondom onze toren
in het kader van de actie “Kunstsmullen rondom d’n Torre”. Om 14.30 liet een Perzische musicus
op zijn setar prachtige klanken horen en nadien speelde het kwintet Exprezzo een uur lang
bezinnende muziek. De kerk was bijna helemaal gevuld met geïnteresseerden. Grote waardering
voor de bijdrage van deze musici.
* Op 26 en 28 oktober zijn de straatcontactpersonen in de pastorie bij elkaar gekomen. In deze
coronatijd bestaat er immers behoefte om met elkaar over hun ervaringen te spreken. De vele
straatcontactpersonen zijn namens de parochie de ogen en oren in hun straat. Maar hoe ervaar je het
als je niet op bezoek mag komen? Hoe kun je toch contact krijgen/houden met de parochianen? Het
waren twee leerrijke avonden, waarin over de ervaringen, maar ook over de belangrijke taak van de
contactpersonen werd gesproken. Tevens hebben we afscheid genomen van Chantalle van der Meer
en Toos van Weert. Dank voor hun trouwe inzet.
* Op zondag 31 oktober hebben we het feest van Allerheiligen gevierd. Het mannenkoor, bestaande
uit 7 leden, zorgde voor de muzikale invulling. Onder begeleiding van onze enthousiaste nieuwe
dirigent Frans Spoorenberg hebben de koorleden op overtuigende wijze zelfs een meerstemmige
mis gezongen. Proficiat, heren. Pastoor van Meijl sprak zijn waardering uit en deed een oproep aan
de aanwezige kerkgangers om nieuwe leden voor het mannenkoor te werven. “We willen toch goed
verzorgde eucharistievieringen in deze prachtige kerk en daar spelen de koorleden een belangrijke
rol in. We willen toch dat er gezongen wordt, want zang verbindt de aanwezigen.” aldus de pastoor.
Op het einde van de viering klonk een spontaan applaus voor de koorleden.
* Op dinsdag 2 november hebben we het feest van Allerzielen gevierd. In de eucharistieviering
werden de namen van de overleden parochianen sinds Allerzielen vorig jaar genoemd en een lichtje
voor hen ontstoken. Het groot gedachtenisprentje dat uitgereikt werd, bevat de overledenen van de
hele Nicasiusparochie: Geldrop, Heeze, Mierlo, Leende en Sterksel. Er zijn nog gedachtenisprentjes
te verkrijgen op het secretariaat in Leende.
* De volgende nieuwsbrief hopen we midden december te kunnen uitgeven in verband met het
komende kerstfeest. Uw reactie, suggestie en bijdrage stellen we op prijs.
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Doopsels
* 10 oktober 2021: Joep Jansen, zoontje van Ruud Jansen en Linda Heijmans en
broertje van Bram en Puck.
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn gelukkige ouders en
familie. We hopen dat deze dopeling veilig en gezond mag opgroeien, dat hij
gelukkig mag zijn en leert leven in de geest van Jezus.

Gouden huwelijk
* 9 oktober 2021: Joop en Leony Kummeling.
Onze hartelijke gelukwensen aan dit gouden huwelijkspaar. Geluk en
zegen te midden van hun kinderen en kleinkinderen. Bijzondere dank voor
de grote betrokkenheid en inzet in de parochie.

Overleden
* 6 oktober 2021 : dhr. Jo Janssen, weduwnaar van Tilly Janssen-van den Hemel.
Hij heeft gewoond in Leenderhof en is 97 jaar geworden.
* 21 oktober 2021 : mevr. Josien Fraser-Vroegh, weduwe van Hugh Fraser. Zij heeft
gewoond in de Lindenlaan en is 83 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.

CORONAMAATREGELEN
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de
Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de RoomsKatholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze
maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.
De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals thuisblijven bij klachten, de
hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Gelovigen wordt
uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te
houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
Bij aanscherping van deze maatregelen worden de parochies zo spoedig mogelijk geïnformeerd via
het bisdom en op www.rkkerk.nl.
Conclusie : voor onze geloofsgemeenschap verandert er dus momenteel niets. Het kerkgebouw is
groot genoeg om voldoende afstand te houden. We gaan door op de ingeslagen weg : samen ons
geloof vieren tot geestelijk welzijn, waarbij we letten op elkaars gezondheid en veiligheid.
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SAMEN LEREN KERK TE ZIJN : BISSCHOPPENSYNODE
In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de bisschoppensynode in 2023 én het
synodaal proces, het samen op weg zijn. We dienen te beseffen dat we samen leren kerk te zijn.
Het is geen kwestie van paus en bisschoppen alleen
zoals in het verleden gebeurde. Sinds het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965) is er veel
veranderd.
Vaticanum II had de bedoeling vernieuwing en
continuïteit in de Kerk tot een nieuwe synthese te
laten komen; het wereldwijde synodale proces dat
nu begint, ligt volledig in die lijn.
Maar hoe gebeurt dat concreet?
Hoe kan eenieder zijn/haar stem laten horen in dit
proces?
Paus Franciscus heeft op 10 oktober 2021 met een eucharistieviering het officiële startschot
gegeven voor de XVIe Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die in 2023
plaatsvindt. De paus sprak over de synodaliteit, letterlijk “samen wandelen”, als voorbereiding op
die belangrijke bijeenkomst. Samen zijn we kerk. Gelovigen aan de basis, pastores, bisschoppen en
paus. Samen lopen we op dezelfde weg in het voetspoor van Jezus. Hierbij zijn 3 werkwoorden
kenmerkend, aldus de paus : ontmoeten, luisteren, onderscheiden.
Op 17 oktober is in alle bisdommen over de hele wereld de
eerste fase in de synodaliteit van start gegaan. Hiermee
wordt duidelijk gemaakt dat de synode aan de basis van start
dient te gaan. Gelovigen dienen actief bij dit proces
betrokken te worden. Het gaat om een synodale kerk met
nadruk op
- communio = gemeenschap; we zijn toch één grote
gemeenschap
- participatio = deelname; we mogen deelnemen, zijn erbij
betrokken
- missio = zending; we hebben een zending, een missionaire
opdracht
Op zondag 17 oktober is het synodale proces in ons bisdom gestart met een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal én met de vespers. In verbondenheid met de 260 andere kerken
van ons bisdom is er gebeden voor het welslagen van het
synodale proces. Elke parochie heeft bij die gelegenheid, als
teken van verbondenheid, een synodale kaars ontvangen. Onze
bisschop mgr. G. de Korte legde de betekenis van dit gebeuren
uit. Het woord synode betekent letterlijk samen op weg. Paus
Franciscus, die sinds zijn verkiezing in 2013 aan onze Kerk
nieuw elan geeft, nodigt ons uit om samen na te denken over
de Kerk van vandaag en morgen.
De komende maanden staan -tot midden augustus- vooral in
het teken van luisteren. “Niet alleen ik als bisschop, maar wij
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allen mogen luisteren naar wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. De Geest doet
dat langs velerlei wegen. Ik wil luisteren naar gelovigen die zich in onze parochies inzetten, heel
bijzonder ook naar parochiebesturen. Maar ook naar de leden van de verschillende diocesane raden.
Hopelijk lukt het ook in contact te komen met mensen die niet verbonden zijn met onze Kerk maar
ons wel een spiegel willen voorhouden. Ook zij kunnen ons van dienst zijn om ons christen-zijn in
de wereld van vandaag beter te beleven.” aldus onze bisschop.
Op zondag 24 oktober hebben wij met een feestelijke eucharistieviering het begin gemaakt van deze
synodale weg. In de maandelijkse bijeenkomsten van de pastores van de Nicasiusparochie zullen we
ons beraden hoe we dit concreet kunnen maken, hoe gelovigen actief in dit hele proces betrokken
worden. In de volgende nieuwsbrief hopen we meer hierover te kunnen schrijven.

KALENDER
* 21 november : Feest van Christus Koning én Ceciliafeest. De leden van het dames- én mannen
koor vieren vandaag hun patrones. Zij zullen de eucharistieviering om 10.00 uur feestelijk
opluisteren.
* 23 november : Op de koffie/thee bij de pastoor van 10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie.
Hartelijk welkom aan allen die hun partner verloren hebben en onder het genot van een kop
koffie/thee ervaringen met elkaar willen delen.
* 28 november : om 10.00 een feestelijke eucharistieviering b.g.v. het 125-jarig bestaan van de
ZLTO, afdeling Groote Heide. Het bestuur heeft ons gevraagd dit jubileum in onze kerk te mogen
vieren, wat we natuurlijk toegezegd hebben.
* Graag hadden we op deze 28e november weer een gezinsviering gehouden, die in het teken staat
van Sinterklaas. Wegens de coronamaatregelen hebben we na overleg de viering verschoven naar
volgend jaar.

TER INSPIRATIE : synodegebed
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in Uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
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Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen
======================================================================
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

