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Beste mensen, 

 

In de afgelopen maanden februari/maart was vaker de commercial van Sire te horen : 

 

   De dood.    

   praat erover, 

   niet eroverheen 

 

De dood is een onderdeel van ons leven. Toch praat ruim 

1 op de 3 mensen nooit over de dood. Dit toont aan dat het 

voor veel mensen niet gemakkelijk is om over die laatste 

levensfase te praten.  

En toch is het juist waardevol om samen bij de dood stil te 

staan, er met je dierbaren over te praten en elkaar hierbij            Waarheen leidt de weg … 

te helpen. Het geeft rust als je je geliefden vertelt wat je 

verwacht en wilt in die laatste levensfase. Dat geeft beide partijen duidelijkheid en vergemakkelijkt 

het praktisch regelen na het overlijden. 

 

Op 1 en 2 november hebben we het feest van Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Een dubbel feest 

van hoop en verbondenheid over de dood heen. Allerheiligen maakt duidelijk dat er veel mensen 

zijn die Gods licht in onze wereld laten schijnen. Zij zijn ons voorbeeld. Zij laten zien dat God 

zichtbaar wordt in ons, mensen van vlees en bloed, én dat wij God zichtbaar mogen maken door de 

vrede, de goedheid en de nabijheid, die we in woord en daad duidelijk maken. 

 

Allerzielen is stilstaan bij de dood, het verlies, de pijn. 

Het is eveneens een zoeken en tasten naar het licht. We 

zoeken bemoediging en hoop in de verhalen van toen, 

in de Bijbel, en in de verhalen van nu, elkaars verhalen. 

Verhalen die ons blijven vertellen dat het met de dood 

niet ophoudt, dat de liefde niet vergaat, dat het leven 

sterker is dan de dood.  

 

Hiervoor steunen we op de bijbel, waar de overtuiging 

is gegroeid : sterven is uit de tijd weggaan, niet uit het 

leven. Dat zegt Jezus toch duidelijk : “Wie in Mij gelooft, mag dan wel sterven, toch zal hij leven. 

En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. (Joh. 11, 25-26). Wat een 

vooruitzicht!  God laat zijn mensen niet in de steek. Hij is een God van levenden. Hij blijft vol 

liefde en barmhartigheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

* Op 15 oktober hebben we de 2-jaarlijkse dankjewel-avond (=VIP-avond) voor de vele vrijwil- 

lig(st)ers in onze geloofsgemeenschap kunnen houden. Wegens de coronapandemie mochten we in 

2020 niet bij elkaar komen. Dit jaar blikken we terug op een gezellige en 

muzikale avond, waarbij zo’n 80 personen aanwezig waren. De feestavond 

begon met een eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk, waarbij de 

leden van het dames- en mannenkoor voor de muzikale invulling zorgden. 

Nadien  gingen de vrijwillig(st)ers naar De Schammert voor een kopje 

koffie met vlaai. Na het dankwoord van pastoor Van Meijl, waarbij hij de 

verschillende werkgroepen noemde, kon zanger en “troubadour” ZneriK 

ons laten genieten van zijn vele Brabantse liedjes met de nodige uitleg. Hij 

had ook een positieve boodschap: bewaar je glimlach!! Het kost niets.  

Natuurlijk was er ook tijd om onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar bij te praten. 

Een woord van dank aan Gusta de Beer die met haar team weer voor prachtige bloemstukjes heeft 

gezorgd, die tijdens de tombola verloot werden. Kortom, “bedankt voor de gezellige en leuke avond 

in de Schammert” zoals iemand ons liet weten. 

 

* Op 17 oktober hebben drie leden van de klusjesgroep de 5 bloembakken rond het kerkgebouw 

opgeruimd. Dank je wel voor dit werk én voor hun trouwe inzet om de bloemen te blijven 

verzorgen. Heel de zomer hebben de Leendenaren, maar ook de vele  toeristen kunnen genieten van 

de prachtige bloemen naast ons monumentaal kerkgebouw. Deze versiering is een teken dat we trots 

zijn op dit historisch gebouw. 

 

* N.a.v. Wereldmissiedag op 23 oktober hebben we in de hoogmis om 10.00 uur gecollecteerd voor 

dit doel. De collecte bracht maar eventjes € 246,75 op, waarvoor heel hartelijk dank. Besef wel dat 

het aantal kerkgangers toen beneden de 100 was!! 

 

* De grote dag was 24 oktober : op die dag hebben Wim en Mien Janssen stil gestaan bij hun 65-

jarig huwelijksfeest dat ze in het weekend met het hele gezin gevierd hebben. Onze hartelijke 

gelukwensen bij dit jubileum en alle goeds voor de toekomst gewenst. De pastoor heeft het 

briljanten echtpaar een parochiële oorkonde overhandigd en bedankt voor hun trouwe vrijwilligers- 

werk in de parochie: Mien heeft jarenlang de kerk mee helpen poetsen en Wim is lid van de 

klusjesgroep en werkzaam op het kerkhof. In de hoogmis op 30 oktober hebben we het jubilerende 

echtpaar toegezongen: Lang zullen ze leven. 

 

* Op 25 oktober zijn we met 19 personen in de pastorie bij elkaar gekomen om te 

overleggen hoe we het jubileumjaar 2024 concreet gaan invullen. Namens de 14 

aanwezige verenigingen kwamen heel wat ideeën en suggesties naar voren. De 

stuurgroep beoogt een echt volksfeest te organiseren waarbij heel de gemeenschap 

betrokken wordt. De Lindse Blaos is toch de trots van de Leendenaren en dat 550-

jarig jubileum willen/mogen we met elkaar vieren. In de vergadering zijn 

verschillende afspraken gemaakt, die de aanwezigen in het ontvangen verslag 

kunnen nalezen. Er is werk aan de winkel!! Op dinsdag 18 april 2023 komen we 

weer bij elkaar om te horen hoe ver het met de werkzaamheden staat en om elkaar 

te stimuleren iets moois van het jubileum te maken. 

 

* De viering op Allerzielen op 2 november om 19.00 uur in de kerk was dit jaar goed bezocht. De 

aanwezigen ontvingen een gedachtenisprentje van de Nicasiusparochie, waar alle overledenen sinds 

Allerzielen vorig jaar vermeld waren van de locaties Geldrop, Heeze. Mierlo, Leende en Sterksel. U 

kunt dit prentje nog ontvangen op het secretariaat. De aanwezige familieleden van een vermelde 
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overledene ontvingen op het einde van de viering een gedachteniskaars. Dat het licht mag blijven 

branden. 

 

* Op donderdag 3 november is het nieuwe seizoen van “Op de koffie/thee bij de pastoor” weer 

gestart. Door de coronapandemie mochten we deze bijeenkomsten de laatste jaren niet organiseren. 

Nu kon het weer. We waren met 17 personen, die bij een kopje koffie/thee op een gezellige manier 

met elkaar hebben gepraat. Zoals gebruikelijk hield de pastoor de inleiding, noemde degenen die 

ons de laatste tijd zijn ontvallen  en stak het kaarsje van het geloof aan. Ria de Wit sloot af met een 

inspirerende tekst over “Ik heb een kaarsje aangestoken.”  (zie blz. 6) 

 

* Ons kerkhof ligt er weer keurig bij. Dankjewel 

vrijwilligers van het kerkhof, die het kerkhof keurig 

bijhouden. Het doet deugd te zien met hoeveel inzet 

de mannen ’s woensdag op het kerkhof bezig zijn met 

schoffelen, opruimen van bladeren, trekken van lijnen, 

enz.  

Het kerkhof straalt rust en vrede uit. 

 

 

 * De volgende nieuwsbrief hopen we kort voor 

Kerstmis te kunnen uitgeven. Uw bijdrage, reacties en suggesties worden op prijs gesteld. 

 

 

Ook de parochiële vrijwillig(st)ers komen en gaan. Zo is het leven.  

Bij hun afscheid zijn we hen dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. 

 

Vandaag moeten we afscheid nemen van een bijzonder iemand: 

Harrie Schenkels. 

 

Sinds 1995 tot nu toe heeft hij trouw, elke dag, jaar in, jaar uit, op een vast tijdstip gezorgd voor het 

openen én sluiten van het kerkhof en de kerk. Een zware belasting om trouw elke dag naar de kerk 

te fietsen? Harrie deed het met heel veel liefde en toewijding waar we hem bijzonder dankbaar voor 

zijn. Om gezondheidsredenen moet hij nu stoppen. 

“Onze Harrie heeft wel meer dan 10.000 km gefietst” hoor ik een familielid zeggen. Nu is het 

moment gekomen waarop Harrie de sleutels aan andere vrijwilligers  heeft gegeven. Dank je wel 

voor dit team van 3 personen die het werk van Harrie gaat voortzetten. 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
* 2 oktober 2022 : Vinz van der Palen, zoon van Boet van der Palen en Lidy 

   van der Velden en broertje van Yara en Brent, Schoolstraat. 

* 2 oktober 2022 : Guus Jansen, zoon van Dennis Jansen en Marlies van de 

   Laak en broertje van Ties en Rosa, Euvelwegen. 

* 8 oktober 2022 : Knut Bönte, zoon van Sascha Bönte en Annemarie Bönte- 

   Maurach, en broertje van Lotte en Olli, Kattestraat 

* 9 oktober 2022 : Ize Bax, dochter van Patrick Bax en Sanne Mertens en zusje van Finn, 

   Margrietlaan. 

* 23 oktober 2022 : Ravi Schoone, zoon van Hans Schoone en Kristy de Ruijter en broertje van Jill  

   en Sven, Strijperstraat. 
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Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen 

dat ze veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leren  leven in de geest van 

Jezus. 

 

Overleden 
* 18 september 2022 : Wilhelmina Lattimer-van Kuijk, echtgenote van Richard Lattimer. Ze heeft 

   gewoond in Londen (en Torenplein) en is 99 jaar geworden. 

* 22 oktober 2022 : José Frenken. Ze heeft gewoond in de Valkenswaardseweg en de laatste jaren 

   in Roermond en is 79 jaar geworden. 

* 1 november 2022 : Mia Thijssen-Biemans, echtgenote van Sjraar Thijssen (†). Ze heeft gewoond 

in de Halvenne en de laatste tijd in Leenderhof 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. 

 

 

    NEDERLANDSE BISSCHOPPEN GAAN NAAR ROME 

Van 7 tot 12 november 2022 zijn de Nederlandse bisschoppen in Rome voor hun periodieke 

Ad Liminabezoek aan Rome en het Vaticaan. 

De bisschoppen spreken er met paus Franciscus en met zijn naaste medewerkers. Ze gaan op 

bezoek naar de vier pauselijke basilieken die de stad Rome kent en vieren de eucharistie bij 

het graf van Petrus. 

 

Zo'n Ad Liminabezoek is een belangrijke mijlpaal in de 

geschiedenis van een kerkprovincie. De balans wordt 

opgemaakt, er wordt in Rome gepraat over verleden, heden en 

toekomst.  

 

Hoe staat de katholieke kerk er in Nederland voor? Wat zijn 

de problemen en waar liggen de uitdagingen? Wat is de 

toekomst van het kerkelijk leven in ons land? 

 

De bisschoppen hebben een rapport geschreven dat ze in 

Rome gaan toelichten. Dit rapport is verre van rooskleurig (zie Eindhovens Dagblad, 

zaterdag 29 oktober, voorpagina). In de 20 pagina’s laten de bisschoppen vooral ook hun 

eigen onmacht zien, aldus bekende katholieke journalisten. Laten  we blijven vertrouwen op 

de werking van de H. Geest.   
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WEGKRUISEN  IN  LEENDE 

 
Wist u dat we in Leende 2 wegkruisen hebben?  Weet u waar ze staan? 

 

“In 1930 zijn twee kruisbeelden geplaatst lang den openbare weg : te Oosterik en bij de Kleine 

Kerk” lezen we in het archief van de parochie. 

  

Emeritus-pastoor Ad van Loon schrijft in zijn memoriale, 1988, p. 135.136 : “Vroeger kenden we 

geen grote autowegen. Men ging gewoon van dorp naar dorp. Zo ook hier. En zowel bij de 

invalsweg vanuit Heeze of Sterksel als bij de invalsweg vanuit 

Maarheeze stond langs de weg een groot kruisbeeld als een 

getuigenis van ons eigen christelijke overtuiging en als een 

zegewens voor allen die ons dorp aandeden.  

 

Het kruisbeeld op het Oranjeplein had een opknapbeurt nodig. De 

bewoners rondom het plein zorgen voor de aanplanting en de 

verzorging van het plantsoen. Dit doet de heer Joris van Camp. 

De parochie heeft via de leden van het FMC het kruisbeeld onlangs 

een verfbeurt gegeven en ook het corpus is opgeknapt. Het ziet er 

nu weer keurig uit. Dank je wel, vrijwilligers. 

 

Dat Gods zegen op ons allen mag rusten, op hen die het kruisbeeld 

tegemoet komen én op hen die van hieruit uit Leende vertrekken. 

 

 

KALENDER 
* 12 november : Sint-Maartensviering met lampionnenoptocht. Om 

18.30 uur vertrekt de stoet aan de kerk met sint-maarten op het 

paard, gevolgd door jeugdtamboers van het gilde Sint-Jan Baptista 

van Leenderstrijp en kinderen met lampions en hun ouders. ”Een 

lichtje zijn voor elkaar” is het thema. Na de viering in de kerk wordt 

er warme chocomelk in het portaal geschonken. Van harte welkom. 

 

* 16 november : om 20.00 uur in de pastorie: 1e informatieavond 

voor de ouders wier kind dit schooljaar de 1e communie gaat doen. 

 

* 20 november : Hoogfeest van Christus’ Koning én feest van de H. Cecilia, patrones van de 

koorleden. Om 10.00 uur plechtige hoogmis, waarin beide koren zingen. Uw aanwezigheid in de 

viering is een teken van waardering voor de koorleden die toch maar steeds bereid zijn om te komen 

zingen. 

 

 * 22 november : om 20.00 uur : 1e informatieavond voor de ouders van de toekomstige 

vormelingen. De ouders ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. 

 

* 24 november : bijeenkomst “Op de koffie/thee bij de pastoor” in de pastorie van 10.30-11.30 u. 

 

* 16 december : om 13.30 uur : kerstviering van de Zonnebloem in de kerk. 

 

* 22 december : om 13.00 uur : kerstviering KBO in de kerk. 
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TER INSPIRATIE  : een kaarsje ontsteken 
 

Ik heb een kaarsje aangestoken 

voor iedereen die in deze tijd 

behoefte heeft aan een beetje licht,    

warmte of gezelligheid. 

 

Ik heb een kaarsje aangestoken 

voor iedereen die het moeilijk heeft, 

voor wie ziek is of herstellende 

in de hoop, dat het wat kracht geeft. 

 

Ik heb een kaarsje aangestoken 

voor iedereen die eenzaam is, 

voor wie een dierbare heeft verloren 

als kleine steun bij het gemis.                                         

 

Ik heb een kaarsje aangestoken           

vanuit mijn hart voor iedereen. 

Als kleine troost voor het verdriet 

door wat er gebeurt om ins heen. 
 (geschreven door Annette) 
====================================================================== 

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder 

leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593. 

Het secretariaat is hier open op maandag, dinsdag, donderdag 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/

