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Beste mensen,
Als u deze brief ontvangt en leest, zijn we als geloofsgemeenschap de veertigdagentijd of de
vastentijd binnen gegaan. We gaan op weg naar Pasen, het feest van de Opstanding van onze Heer.
Daar hoort een lange voorbereidingstijd bij, een tijd van bezinning, van stil staan bij onze manier
van leven en werken.
Toch willen we even terugdenken aan afgelopen zaterdag, 26 februari, toen we een carnavalsviering
in onze kerk hebben mogen houden. In een goed gevulde kerk was het bijna zoals vóór de coronatijd: verklede kerkgangers, muziek met een band, speciale liederen, eigen gebedenboekje, enz. Het
grote verschil met andere jaren was dat dit jaar met carnaval de jeugd aan het roer stond. “Dees jaor
sti de jeugd an ut roer, meej Blaosmania up volle toer!’ Een geslaagd feest voor jong en oud. De
jeugd heeft volop genoten.
Diezelfde jeugdraad van elf was op Aswoensdag, 2 maart, in de kerk om
met de andere kerkgangers – ongeveer 140 personen - stil te staan bij de
opening van de veertigdagentijd. Hoewel het een traditionele viering was,
werd de jeugd er op een eigen manier bij betrokken en ontvingen zij het
askruisje. Samen met Jezus de weg naar Pasen gaan, wetende dat het
leven niet alleen plezier en feest is, maar ook ernstige kanten kent. Ons
bestaan is vergankelijk. Aan alles komt een einde. We weten het en
daarom is het goed er ook bij stil te staan.
Bij het begin van deze veertigdagentijd klinkt de oproep van Jezus:
“Als gij vast …”
Als jij eens stilstaat bij waar het uiteindelijk in je leven omdraait.
Ja, als.. wat kan er dan gebeuren?
De veertigdagentijd vormt een tijd van bezinning. Vanuit Jezus’ boodschap wordt ons een spiegel
voorgehouden. Kijk daar eens in!! Wie ben ik? Hoe leef ik? Heb ik voldoende aandacht voor de
anderen? Hoe ga ik met mijn medemensen om? Hoe is mijn relatie tot God?
De veertigdagentijd is er om wat druk van de ketel te halen, om het wat leger te
maken in je hoofd. Dan sta je open voor een ander geluid, voor een andere
werkelijkheid.
Als je vast…dan is het om van binnen ruimte te scheppen voor de ander, voor
de Ander. Zijn Woord wil gehoord worden en is ook voor mij bestemd. Als ik
daarvoor opensta, heb ik snel door wat ik, wat wij, allemaal kunnen doen om
ons leven op de rails te houden. In die ontmoeting met God, in mijn gebed tot
Hem, zal ik open staan voor de roep van de kwetsbare, dichtbij en veraf. De Vastenactie (zie blz. )
houdt ons alert voor wat er in onze wereld aan ellende is én waar wij iets aan kunnen doen vanuit
onze rijkdom. Zo wensen we elkaar een vruchtbare veertigdagentijd toe.
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Op 6 februari 2022 zingt een nieuw koorlid van ons mannenkoor voor de eerste keer met de
andere zangers mee : Harrie Kuipers uit Budel. Dank je wel voor deze bereidheid en versterking
van ons mannenkoor. Tot meerdere eer van God en tot geestelijk welzijn van de kerkgangers.
* Om 11.30 uur was op deze zondag de dopelingenviering. Nog nooit hebben we zoveel betrokkenheid mogen ervaren als deze keer. Enkele ouders hebben zich afgemeld wegens corona. De opkomst
met 86 personen was heel goed te noemen. Als je al die dopelingetjes op het podium in de kerk ziet
staan, zo’n 30 kinderen, denk je spontaan : Wat fijn! Deze lieve kindertjes, die mogen groeien in het
geloof! Die mogen ervaren wat
mensen in dit kerkgebouw doen.
We hebben de kinderen gezegend en
aan God toevertrouwd n.a.v. het feest
van de Opdracht van Jezus in de
tempel op 2 februari. Dat ze gelukkig
mogen zijn en veilig mogen opgroeien
bij hun lieve ouders, broertjes en
zusjes.
Wat lief dat Bart zich heeft afgemeld !

* Op 17 februari 2022 ontvingen we onderstaande e-mail van ons bisdom :
“De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de
anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten
dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.” Op grond hiervan mochten
we een carnavalsviering houden, toch in alle voorzichtigheid, maar met een goede opkomst van
ongeveer 300 personen.
* Op 25 februari 2022 hebben we een extra nieuwsbrief uitgegeven n.a.v. het plotselinge overlijden
van emeritus-pastoor Ad van Loon. (zie ook blz. 5)
* De collecte in de carnavalsviering op 26 februari heeft het mooie bedrag van € 273,50 opgeleverd
waarvoor hartelijk dank. De leden van de siergroep zijn blij met deze extra financiële steun.
* Bij gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksfeest hebben we op 28 februari Arie en Ria van der
Palen van harte gefeliciteerd en een passende attentie overhandigd. Heel veel dank voor hun jarenlange trouwe inzet in de parochie als pastoriewacht, maar Arie ook in het FMC en op het kerkhof én
Ria als lid van het dameskoor.
* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1e weekend van april te kunnen uitgeven. Uw bijdrage,
suggesties, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.

PAROCHIECHRONIEK
Overleden
* 6 februari 2022 : Jan Merkx, echtgenoot van Truus Merkx-Verberne. Hij heeft
gewoond in Boschhoven en is 80 jaar geworden.
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* 9 februari 2022 : Lies Hegge, echtgenote van Toon van den Broek (†) en echtgenote van Harrie
van Esch (†). Ze is 85 jaar geworden.
* 15 februari 2022 : Thea Mertens-Cardinaal, echtgenote van Harrie Mertens. Zij heeft gewoond in
Oostrikkerstraat en is 89 jaar geworden.
* 22 februari 2022 : Ad van Loon, pastoor en emeritus-pastoor in Leende. Hij heeft de laatste jaren
in een aanleunwoning in Leenderhof gewoond en is 96 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.

VEERTIGDAGENTIJD - VASTENTIJD
De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022.
De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op
Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er
zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn
geschreven door Myriam Van den Eynde.
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de zoekende mens,
geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je
het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar
mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar
Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem
achterna, op weg naar Pasen.”
Hoe deelnemen?
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd,
de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven, het ordende mijn innerlijk leven.”
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein
moment van aandacht en bezinning.”
Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.
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VEERTIGDAGENTIJD - BEZINNENDE FILM

Als Nicasiusparochie bieden we een film aan van de bekende Belgische pater
Damiaan, die op het eiland Molokai, nabij Hawai, tussen de melaatsen heeft
gewerkt.
Op woensdag 16 maart vanaf 19.00 uur
U bent van harte welkom om te komen kijken in de HH. Maria en
Brigidakerk, Papenvoort 4, te Geldrop.

VEERTIGDAGENTIJD - HAAL MEER UIT JE GELOOF !!
Ook dit jaar willen we als parochie een bezinningsavond
aanbieden. Samen met anderen zijn we op weg om de
schat van ons geloof te ontdekken.
Het pastoraal team heeft gekozen voor CaFÉ, wat staat
voor Catholic Faith Exploration (verkenning van het
katholieke geloof).
CaFE bestaat uit een serie van zeven inleidingen op d.v.d. om God beter te leren kennen. Iedere
uiteenzetting van + 30 minuten omvat mime, getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van de
d.v.d. wordt in gespreksgroepjes hierover - aan de hand van enkele gespreksvragen - van gedachten
gewisseld, onder het genot van een kopje koffie en een drankje.
De gehele serie bevat zeven bijeenkomsten. We willen er nu 4 aanbieden :
De bijeenkomsten vinden plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop van
20.00 uur tot 21.45 uur
op de volgende data:
•
•
•
•

dinsdag 22 februari: God beter leren kennen,
maandag 7 maart: Gods liefde leren kennen,
dinsdag 22 maart: Gods vergeving leren kennen,
maandag 4 april: Gods hulp leren kennen.

Deelname is kosteloos. Voor deze avonden dient u zich aan te melden bij het St. Antoniushuis,
Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop (pastorie), via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl, of
telefonisch: 040-2862364, Van harte welkom!
Ieder jaar houden we ook de Vastenactie, om die
mensen financieel te steunen die het niet zo goed
hebben.
De Nicasiusparochie heeft gekozen voor de Maya
gemeenschappen in Guatemala bij hun conflicten over landrechten. U ontvangt meer informatie via
de Middenstandsbelangen. Ook zult u een envelop ontvangen om uw bijdrage in te doen.
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MAART : MAAND VAN SINT-JOZEF
Paus Franciscus sprak onlangs over Sint-Jozef en
hoe de engel Gabriël hem hielp om te gaan met
Maria’s zwangerschap (vgl. Mt. 1,18-25).
“Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te
nemen; het kind in haar schoot is van de heilige
Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij
Jezus moet noemen want Hij zal zijn volk redden
uit hun zonden”(vers 20-21).
En Jozef reageert daar direct op: “Ontwaakt uit de
slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem
bevolen had”. (vers 24)
Vaak plaatst het leven ons voor situaties die we niet
begrijpen en waarvoor geen oplossing lijkt te
bestaan. Op die momenten bidden, betekent de
Heer toestaan ons te laten zien wat we moeten doen.
In feite is het heel vaak het gebed dat ons de richting geeft naar de uitweg, naar de oplossing voor
die situatie. De Heer laat nooit een probleem ontstaan zonder ons ook de hulp te bieden die we
nodig hebben om ermee om te gaan. Hij gooit ons niet in ons eentje voor de leeuwen.

IN MEMORIAM EM.-PASTOOR AD VAN LOON
In grote dankbaarheid blikken wij terug
op dit rijk gevulde priesterlijk leven,
te midden van zovele Leendernaren.
Hier had hij het naar zijn zin,
hier was hij thuis.
Zijn voorbeeld, in woord en daad,
blijft ons inspireren
en zijn een bron van kracht.
Wij verwijzen naar de uitzending van RTV Horizon :
Ter nagedachtenis aan pastoor van Loon,
https://youtu.be/Udd98xf-JxE

Het gaat over zijn 70-jarig priesterfeest,
een interview in de pastorietuin,
de feestelijke viering in de kerk.
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KALENDER
13 maart : om 11.30 uur : kennismakingsviering met de toekomstige eerste communicanten, hun
ouders, peter en meter, opa’s en oma’s
15 maart : laatste bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Weduwen zijn van harte
welkom om met elkaar van 10.30 uur – 11.30 uur lief en leed met elkaar te delen.
20 maart : om 14.30 uur : optreden/concert van ruim 20 leden van Accordeana Helmond in onze
kerk. Iets bijzonders.
U bent van harte welkom.
De Stichting Behoud Kerkgebouw Leende
organiseert dit muzikaal gebeuren.

4 april : om 19.00 uur : algemene ziekenzalving in Leenderhof, zoals we dat de laatste jaren hebben
aangeboden. Iedereen die het sacrament wil ontvangen, is van harte welkom. Wilt u zich even
opgeven bij het secretariaat, Dorpstraat 48, tel. 2061215 ?

IN MEMORIAM MAX FARJON
Op 18 februari 2022 is in de leeftijd van 101 jaar overleden : Max
Farjon. Voor hem was op 25 februari de uitvaartdienst in het
crematorium in Heeze en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof
bij zijn echtgenote Ria van Asten.
Als parochiegemeenschap zijn we Max veel dank verschuldigd
voor zijn wetenschappelijk boek over de toren van onze kerk. Met
uiterste nauwkeurigheid heeft hij die in woord en beeld
beschreven. Er zijn nog boeken bij de Stichting Behoud
Kerkgebouw Leende te verkrijgen.
Ook heeft Max grote verdienste bij het gilde Sint-Jan Baptista van
Leenderstrijp waar hij een gewaardeeerd gildebroeder was,
archivaris en auteur van het boek “Het Gilde St. Jan Baptista &
Leenderstrijp, 350 jaar historie en gebruiken”.
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TER INSPIRATIE : vastentijd – vruchten voortbrengen
Elk jaar opnieuw krijgen we deze kans en deze oproep:
veertig dagen - met het zicht op Pasen -,
de tijd nemen om het overtollige weg te gooien
en vast te houden aan wat wezenlijk is.
Veertig dagen jezelf de tijd gunnen
om alles op een rijtje te zetten:
je levenshouding,
je omgang met anderen,
je inzet, thuis en in de samenleving,
je waarden en idealen,
je geloof.
We worden opgeroepen
tot bekering,
tot herbronning,
tot delen met elkaar
waarbij Hij, Jezus,
ons voorbeeld is.
=======================================================================
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 10.00 – 11.00 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl

