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parochie

H. Nicasius, locatie Leende

Jaargang 6, nummer 3, april 2015
VOORWOORD
Tijdens de voorbereiding op de eerste communie én ook tijdens de vormselvoorbereiding wordt
gesproken over Jezus van Nazaret. Wie Hij is, welke boodschap Hij heeft en wat Hij voor ons betekent.
Natuurlijk komt dan ook zijn lijden en sterven ter sprake. Dat gedenken we op Goede Vrijdag.
Ieder jaar opnieuw krijg ik de vraag te horen: waarom noemt u dat Goede Vrijdag? Het is toch een zwarte
vrijdag, omdat ze Jezus aan het kruis hebben geslagen. Hij is als misdadiger opgehangen!! Hoe kun je dan
van Goede Vrijdag spreken? Het is toch een droevige vrijdag !!
Natuurlijk is het een droevige vrijdag. Maar het is meer. Als gelovige mensen
vertrouwen wij op Jezus' boodschap dat er leven is na de dood. Goede
Vrijdag en Pasen horen immers samen. God heeft Jezus door die dood
heengehaald en Hem binnen laten komen in dat nieuwe en eeuwige leven.
Jezus is niet dood, maar Hij leeft! Hij is door die dood heen gegaan. Dat wil
Hij ons met alle mogelijke middelen duidelijk maken: er is toekomst, er is
uitzicht, er is nieuw leven bij de Vader. Daarom noemen wij de sterfdag van
Jezus een Goede Vrijdag, omdat Hij iets goeds voor ons heeft gedaan.
Pasen is het feest van de opstanding, van de verrijzenis, van het nieuwe leven. Jezus’ licht breekt alle
duisternis, zelfs het duister van de dood ! Wij vieren dat Jezus niet in de dood is gebleven. Hij is
opgestaan en leeft!! Hij nodigt ons uit om ook te leven, volop te leven. Weg met de dood, met uitsluiting,
tegenwerking, afbraak, enz. Het gaat om het echte leven, om geluk en zegen.
Dat wens ik u allen van harte toe : een gezegend en zalig Pasen ; laten we opstaan en leven !
W. van Meijl, pastoor

Vieringen in de Goede Week en met Pasen
* 29 maart : PALMZONDAG
10.00 uur: hoogmis met palmwijding en –uitreiking
11.15 uur: gezinsviering met palmpasenstokken. Na de viering worden deze stokken in
optocht naar de bewoners van Leenderhof én Marijkeplein gebracht.
* 2 april: WITTE DONDERDAG

* 3 april: GOEDE VRIJDAG
* 4 april: PAASZATERDAG

16.30 : eucharistieviering in het Leenderhof
m.m.v.mannenkoor
(Om 19.00 : geen viering hier in de kerk!!
Wel een eucharistieviering om 19.00 uur in Sterksel met
aanbidding tot 22.00 uur m.m.v. de Erewacht)
15.00 : viering in de kerk n.a.v. de dood van Jezus
19.00 : viering in de kerk
15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof
21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de
paaskaars van Leende én van Sterksel
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* 5 april HOOGFEEST VAN PASEN

11.00 :

plechtige hoogmis met beide koren

* 6 april TWEEDE PAASDAG

10.00 : eucharistieviering m.m.v. het mannenkoor

PAROCHIEBERICHTEN
* Op zondag 8 februari jl. hebben onze 20 vormelingen zich voorgesteld aan de hand
van het thema “In vuur en vlam”. Op een vlammetje hadden ze geschreven wanneer zij
enthousiast kunnen zijn, wanneer ze “in vuur en vlam” staan. Vol begeestering zijn ze
aan het vormselproject begonnen en hopen op vrijdag 20 maart 2015 het sacrament van
het vormsel te mogen ontvangen: gevormd worde met Gods goede Geest. Het vuur
aanwakkeren en voor je overtuiging durven uitkomen!!
* Verlichting wijzerplaat uurwerk toren. Menig parochiaan is het opgevallen dat de verlichting van de
wijzers van de klok in de toren niet functioneerden. Wij hebben er meteen werk van gemaakt en
constateerden dat de storing niet aan ons lag, maar te maken heeft met verlichting van buiten uit; m.a.w.
dat de verlichting samenhangt met de openbare straatverlichting. Na enkele reparaties van Enexis mogen
we hopen dat alles nu goed blijft functioneren. We weten nu hoe we meteen dienen te reageren.
* Op zondag 15 maart jl. heeft het Heezer Vocaal Ensemble een passieconcert gegeven in onze
monumentale kerk. Een prachtige zang van dit gerenommeerd koor, waarbij het strijkkwartet een
bijzondere plaats had. Een passieconcert dat zeer de moeite waard is in deze veertigdagentijd. De kerk
was behoorlijk gevuld.
* Omdat we sinds 1 januari 2015 een fusieparochie zijn, wordt er in de afzonderlijke locaties geen
boeteviering meer aangeboden, maar wel in de grote kerk in Geldrop. Als voorbereiding op Pasen wordt u
uitgenodigd om deze viering van boete en verzoening op dinsdag 31 maart om 19.00 uur in de
Brigidakerk in Geldrop mee te maken.
* Op 24 maart jl. was de 7e en laatste bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor”. De huiskamer
in de pastorie was weer goed gevuld. Hiermee werd het 6e jaar van deze werkgroep voor rouwverwerking
afgesloten. Deelnemers die een boekje willen ontvangen, waarin alle uitgesproken teksten staan, kunnen
dit gratis op de pastorie ontvangen, als ze dit vooraf even laten weten.
* Gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof op 25 maart 2015. Ze waren met velen, 24 in totaal, die
hebben deelgenomen aan deze gezamenlijke ziekenzalving. Het waren bewoners van Leender- hof, maar
ook van het Marijkeplein. De ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament van diegenen die in het
uiterste levensgevaar verkeren. De meest geschikte tijd om het sacrament te
ontvangen is wanneer de gelovige door ziekte of ouders in levensgevaar
begint te komen. Hij/zij ervaart hoe belangrijk de nabijheid van God is en
de overgave aan Hem. ‘Wees niet bang, want Hij neemt je bij de hand.” De
aanwezigen hebben de viering als heel fijn en heilzaam ervaren. Het was
stichtend en zelfs emotioneel. Dank aan het muzikale duo en de
kapelvrijwillig(st)ers.
* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van mei te publiceren.

PAROCHIECHRONIEK
Overleden
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* 8 maart 2015: Sjef Ras, echtgenoot van Frieda Ras-Verstraeten (†). Hij heeft de
laatste jaren in Leenderhof gewoond en is 87 jaar geworden.

* 9 maart 2015: Adriaan Fijneman, echtgenoot van Johanna Fijneman-Vermeulen.
Hij heeft gewoond in de Narcislaan en is 79 jaar geworden.
* 18 maart 2015: Toon Willems, echtgenoot van Maria Willems-Rooijmans. Hij heeft
gewoond in de Freesialaan en is 80 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de
familie 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 steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

VRIJWILLIG(ST)ER GEZOCHT. IETS VOOR U ??
De Leendenaren zijn terecht trots op hun monumentale kerk. In die kerk komen vele mensen samen om
hun geloof te vieren. Die kerk wordt dus gebruikt!!
Maar dat betekent ook dat die kerk onderhouden of gepoetst dient te worden. De parochiële werkgroep is
op zoek naar aanvulling. Iets voor u? Eén keer in de maand op een maandagvoormiddag. Samen met
anderen. Het is een gezellige groep.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar mevr. Annie Rutten, tel. 206.2051

ONZE VORMELINGEN
Namens onze bisschop mgr. A. Hurkmans heeft op vrijdag 20 maart 2015 deken Felie Spooren het
sacrament van het vormsel toegediend aan de volgende vormelingen:
1. Merel van Breugel
2. Jony van Gastel
3. Lynn Geerings
4. Femke van Hooff
5. Luuk van Hooff
6. Marijn Kissen
7. Mathijs de Kort
8. Niels Lazaroms
9. Elle de Lepper
10. Jac Maas
11. Jordy Maas
12. Ilvy van der Meer
13. Joep van Mierlo
14. Lara de Mooij
15. Elisa Peeters
16. Thijs Schutte
17. Sanne Smulders

18. Bram Standaert
19. Jordy Vlassak
20. Cis van Weert
21. Thomas van Zutven

Van harte proficiat

THE PASSION
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Voor de 5e keer op rij wordt op Witte Donderdag “The Passion” opgevoerd. Na de evenementen in Gouda
(2011), Rotterdam (2012), Den Haag (2013) en Groningen (2014) wordt dit jaar op 2 april dit unieke en
eigentijdse muziekspektakel opgevoerd in de binnenstad van Enschede en
andere karakteristieke plekken.
Het evenement begint om 20.30 uur en wordt rechtstreeks door de televisie
uitgezonden. Bekende Nederlandse artiesten vertellen het verhaal over het
lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus.
Net als de voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een
groot verlicht kruis door de straten van Enschede op weg naar het hoofdpodium.
De uitzending is de moeite waard om te bekijken.

PASEN
Hij was twee nachten in het graf geweest
toen God Hem riep: "Sta op, mijn Zoon!
De hele hemel viert nu feest,
de engelen staan juichend om mijn troon.
Ga, zeg de mensen dat Ik door Uw lijden
hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden".
En bij die woorden wentelde de steen
en Christus stond omstraald door morgenzon.
De wachters vluchtten vol ontzetting heen,
alsof de dood hen achterhalen kon.
En toen heeft God twee engelen gezonden
die Christus´ windsels hebben opgewonden.
En zij verkondigden de vrouwen, dat
de Meester opgestaan was uit het graf.
Toen hoorden zij, die Hem het meest had liefgehad
haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.
En toen zijn jong´ren treurden, stond Hij in hun midden.
Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood;
Hij opent onze ogen, dat ook wij
zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood
en zullen weten:
Jezus kocht ons vrij.
Het sterven is geen einde,
maar een nieuw beginnen.
Het is iets afstaan om het ál te winnen.
(Nel Benschop)
ZALIG EN VREUGDEVOL
PASEN
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Ziekencommunie
Parochianen die met Pasen niet naar de kerk kunnen komen en toch de heilige communie thuis willen
ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven op het parochiesecretariaat:: 040-2061215.
De pastoor zal ze dan komen bezoeken.

KALENDER
* 19 april 2015: presentatieviering van de eerste communicanten in de viering om 11.30 uur.
* 27 april 2015: viering van Koningsdag. Om 10 uur een feestelijke heilige mis m.m.v. onze parochiële
koren én de Leendse gilden. Alle gedecoreerden met hun partner en familie zijn van harte welkom.
* 3 mei 2015: om 14.00 uur: lenteconcert in de kerk door het Leends Accoord en aansluitend een gezellig
samen-zijn in de pastorietuin.

=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pastoor W. van Meijl.
Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom.
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl
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DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK IN DE NICASIUSPAROCHIE

DATUM

HEEZE

MIERLO

19:00 euch.
viering
9:00 euch.
viering
11:00 hoogmis in
kerk

17:00 euch.
viering
10:00 hoogmis in
kerk

19:00 euch. viering
tot 22:00 aanbidding

19:00 euch.
viering

17:00-20:30
euch. aanbidding
stilte centrum
Hof van Bethanië
19:00 euch.
viering in kerk

Goede
Vrijdag
3-4

15.00: kruisweg
19.00 Goede Vrijdagviering en aanbidding tot 22:00

15:00 : kruisweg
19:00 viering in
de kerk

15:00 : kruisweg
19:00 viering in
de kerk

15:00: kruisvererng
19:00 : viering
in de kerk

Paaszaterdag
4-4
Pasen
1e Paasdag

21:00 paaswake

20:30 paaswake

20:30 paaswake

21:00
paasviering

9:00 euch.
viering

9:30 gezinsviering

Palmzondag
28/3
Palmzondag
29/3

maandag
dinsdag
woensdag
Chrismamis
in Den Bosch
Witte
Donderdag
2-4

GELDROP
Centrum/Brigida
19:00 euch.
viering
9:30 euch. viering
11:15 hoogmis /
diocesane
jongerenviering
Matteus Passion
20:00 H. Brigida
19:00 H. Brigida
boeteviering

10:00 euch.
viering

19:00 gezinsviering

9:30 euch. viering
11:15 hoogmis

2e Paasdag

GELDROP
Zesgehuchten

9:30 euch. viering

10:00 euch.
viering

11:00 hoogmis
11:00 euch.
viering

LEENDE

STERKSEL
19:00 euch.
viering

10:00 hoogmis
11:15 gezinsviering

19:00 euch.
viering met
aansluitend
aanbidding tot
21.30 uur

9:00
gezinsviering

11:00 hoogmis

11:00 hoogmis

10:00 euch.
viering

10.00
euch.viering

10:30 hoogmis

