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VOORWOORD
Na de drukbezochte en sfeervolle carnavalsmis is het grote feest in Blaosdonk nu echt begonnen.
Drie dolle dagen waarin de carnavalvierders aan hun trekken komen. Je kunt het overal merken. De
mensen zijn anders, houden van plezier, muziek, gezelligheid en verbondenheid. Even de andere
kant van het leven benadrukken en laten zien.
Na deze vastenavond komt Aswoensdag, het feest van de ontnuchtering en de dagelijkse realiteit.
Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd of de Vastentijd, die eindigt op Stille Zaterdag.
Veertigdagentijd
tijd van bezinning, inkeer en inspiratie.
tijd om te zoeken naar antwoorden op diep menselijke vragen.
De Veertigdagentijd doet ons denken aan de tocht door de woestijn.
Beeld van onze weg door het leven: hindernissen die we vaak
tegenkomen, tegenslagen die we moeten verwerken, de confrontatie
met mezelf. Beeld van het joodse volk dat 40 jaar door de woestijn
zwierf op weg naar het beloofde land. Het volk dat zichzelf tegenkwam.
De Veertigdagentijd is een periode om goede voornemens te maken én ze uit te voeren, zoals bv.:
* meer nadruk op het gebed, misschien wel elke dag proberen te bidden,
* de bijbel in de hand nemen en er regelmatig in lezen,
* letten op een goede eetgewoonte, en op de gezondheid,
* geld opzij leggen voor mensen die minder hebben,
* nadrukkelijker omzien naar mensen om je heen die je nodig hebben,
* enz., enz.
Ik wens u allen een gezegende Veertigdagentijd toe. Door de woestijn ….
naar het beloofde land, het Paasfeest.
W. van Meijl, pastoor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De maand maart is van oudsher toegewijd aan de heilige Jozef.
Vol liefde zorgde
hij voor Maria en Jezus.
Hij was rechtvaardig
en is ons voorbeeld.
Een biddend mens is als een rots in de branding.
De levensstormen raken hem wel,
maar hij weerstaat ze door de kracht van het gebed.
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* Vaker hoor ik parochianen zeggen, wanneer ze in de Nieuwsbrief de verjaardagen zien staan: de
mensen in Leende worden echt oud!! Dat betekent ook dat mensen lang hun huwelijksjubileum
kunnen vieren. Zo hebben op 16 januari jl. Bert en Toos Witsmeer hun 60-jarig huwelijksfeest
mogen vieren. Van harte proficiat, diamanten bruidspaar, en alle goeds voor de toekomst.
* Als u zou denken dat onze kerk gevrijwaard is van koperdiefstal, dan heeft u het mis. Onlangs
hebben dieven weer toegeslagen en grote stukken koper van de regenpijpen gestolen. U merkt het in
de kerk, waar momenteel een grote vochtplek is en schilfertjes van de pas geschilderde muur
omlaag komen. Triest!!
* Het is een goed gebruik in Blaosdonk dat prins carnaval met zijn prinses de langdurig zieke
dorpsgenoten gaat bezoeken, als zij dit op prijs stellen. Dit gebeurt voordat het echte carnavalsfeest
losbarst. Maar ook 90- plussers worden door het prinsenpaar bezocht, als zij dit bezoek waarderen.
Een hele opgave, want die groep dorpsgenoten wordt elk jaar groter!! Op initiatief van pastoor van
Meijl waren deze mensen welkom in de pastorie. Zo waren op donderdag 27 februari jl. prins Bram
dun Urste en prinses Annemarie van 15.30 – 16.30 uur in de pastorie aanwezig te midden van de
90-plussers. Het was een gezellig onderonsje, met een kopje koffie/thee en stukje gebak. Er werd
gezongen en verhalen van vroeger verteld. Een ontmoeting die voor herhaling vatbaar is.

TER ATTENTIE
Paus Franciscus is op 13 maart 2014 één jaar paus. Naar aanleiding van dit feit
verschijnt begin maart bij Adveniat een special over hem. Franciscus, man van het
volk. Dit eenmalige magazine verschijnt wereldwijd en Adveniat heeft de eer dit
fraaie magazine over de paus in Nederland en in België uit te geven. Met de
mooiste foto's en zijn indrukwekkende woorden: hoop, vertrouwen en passie.
Het magazine kost: € 5,95
Meer inlichtingen: secretariaat van de parochie.

PAROCHIECHRONIEK
Overleden
* 7 februari 2014: Sjraar Thijssens, echtgenoot van Mia Thijssens-Biemans; hij
woonde in Halvenne en is 82 jaar geworden.
* 22 februari 2014: Dina van den Hurk-van Dijk, weduwe van Noud van den Hurk;
zij heeft gewoond in Fazantlaan en is 82 jaar geworden.
* 25 februari 2014: Lies Thijssen-Roefs, echtgenote van Graard Thijssen (†); zij heeft
gewoond in het Postkantoorstraatje en is 88 jaar geworden.
* 28 februari 2014: Wies Hurkmans-Polman, weduwe van Frans Hurkmans; zij heeft gewoond in
de Hoogeindseweg 2a en is 62 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 hen steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.
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UITNODIGING - BEZINNINGSAVONDEN
Iets voor u ??
In de komende vastentijd worden in het Antoniushuis te Geldrop, Stationsstraat 21, 4 catecheseavonden georganiseerd door kapelaan Peter Koen, die tijdens de afwezigheid van pastoor van Meijl
in september/oktober vorig jaar is voorgegaan in onze kerk in de hoogmis op zondag.
Mensen die juist in deze vastentijd iets meer aan hun geloof willen doen, is dit een goede
gelegenheid tot geloofsverdieping. U bent van harte welkom.
13 maart: kapelaan bespreekt de tekst van Mattheüs, hoofdstuk 26+ 27 : lijdensverhaal van Jezus.
20 maart: kapelaan bespreekt de tekst van Mattheüs, hoofdstuk 26+27 : lijdensverhaal van Jezus.
27 maart: Eliza Oudshoorn uit Leiden spreekt over de lijkwade van Turijn.
9 april: Muziekdocent Paul van den Bemt spreekt over de Matthäus Passion van J.S.Bach.
Voor meer inlichtingen en opgave kunt u terecht op ons secretariaat, tel. 040-2061215 of het
secretariaat in Geldrop, tel. 040- 2862407 of e-mail: kapelaankoen@gmail.com

TER INSPIRATIE : Wat is uw leven?
Besef :
niemand ontkomt eraan,
jarenlang kunnen je dagen mild zijn,
het gaat je voor de wind,
en leef je in de zachte bries
van kleine zorgen.
En plotseling
stormen van pijn…
Het leven is dansen
tussen licht en donker
tussen eb en vloed.

Jezus en Johannes

Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je iemand troosten, die pijn heeft?
Alle woorden over de zin van pijn bevriezen op je lippen.
Je zit daar, verlegen, machteloos. Je zwijgt. Je kunt de pijn niet wegnemen, hooguit omkeren uit de
duisternis van de eenzaamheid naar het licht van het begrip.
Pater Jan van Kilsdonk: ‘Troosten is niet een schouderklopje geven, maar met zwijgzame tederheid
naderen tot die innerlijke plek waar iemands levensbron stroomt die misschien vertroebeld is. Het is
helpen om iemand op te roepen tot het besef van zijn eigen kracht die sterker is dan alles wat er nu
gebeurt en waardoor de toekomst verlamd schijnt.’
Troosten is een diepere laag aanraken onder de pijn die iemand lijdt…
(Catharina Visser en Maria de Groot, Pijn. 2014)

ATTENTIE
Als u een nieuw e-mailadres heeft en als u de Nieuwsbrief van de parochie zou willen blijven
ontvangen, wilt u dan uw nieuw adres aan ons doorgeven ? Met dank voor uw medewerking.

4

KALENDER
* 5 maart 2014 : Aswoensdag. Om 19.00 uur : heilige mis met askruisje.
* 9 maart 2014 : doopzondag : Raf Rutten ontvangt het sacrament van het doopsel.
* 12 maart 2014 : om 13.00 uur: heilige mis voor de K.-B.-O.- leden n.a.v. hun jaarvergadering.
* 16 maart 2014 : om 11.30 uur : presentatieviering van de 39 vormelingen.
* 25 oktober 2014 : VIP-avond, voor de vele vrijwillig(st)ers in de parochie. Noteer vast die
datum !! We beginnen met een eucharistieviering om 19.00 uur en aansluitend het gezellig
samen-zijn in de Meent.

=======================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@kpnmail.nl of parochie.leende@gmail.com De pastoor is ook
bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

