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VOORWOORD
Met Aswoensdag is voor ons, christenen, de Veertigdagentijd of de Vastentijd begonnen. Dit is
traditioneel een periode van bezinning, van soberheid en solidariteit: even stil staan bij je eigen
leven en je manier van leven. In de liturgie wordt het heel kernachtig verwoord: Dit is een tijd van
meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de
sacramenten, waarin we zijn herboren.
Aandacht voor de naaste. Het doet ons denken aan de vastenactie, waar u in deze nieuwsbrief meer
over kunt lezen. We zijn ons toch bewust dat wij het in ons land
goed hebben, dat er veel voorzieningen zijn, dat we goed kunnen
leven. Maar is dat overal zo? De Veertigdagentijd nodigt ons uit
om te delen met hen die het niet zo goed hebben als wij. Het gaat
erom zelf iets te laten, zodat er meer is voor een ander. Ieder is
creatief genoeg om dit op zijn/haar manier in te vullen. Als er
maar iets gebeurt!!
Tijd voor bidden, d.w.z. ruimte vrij maken voor God. Het betekent stil staan bij je leven, bij je
manier van leven, bij je omgaan met elkaar. Het persoonlijke én gemeenschappelijke bidden is zo
belangrijk voor de mens. Het is kracht voor de innerlijke mens. En dat hebben we allemaal hard
nodig in deze tijd, waar mensen zo gejaagd zijn en niet meer tot zich zelf kunnen komen.
De Veertigdagentijd is bedoeld als een tijd waarin we naar Pasen gaan. We gaan, we begeven ons
op weg, geïnspireerd door Jezus. De bijbelse verhalen over Zijn ervaring in de woestijn, of Zijn
verheerlijking op de berg, of zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw aan de bron, enz. geven
ons een duidelijke boodschap mee. De Veertigdagentijd is als het ware een wekenlange bedevaart
naar Pasen.
Een vruchtbare en heilzame tijd toegewenst,
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
* Elke zondag wordt tussen 9.00 en 9.15 uur op radio Horizon het “Geestelijk vitamientje”
uitgezonden. Afwisselend geven de pastores van de gemeentes, van
waaruit radio Horizon uitzendt (= Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre),
een geestelijk woordje voor de toehoorders. Ook de dominee in Heeze
behoort tot deze groep pastores. Dit zondags woordje is de moeite
waard om ook eens naar te luisteren.
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* Op zondag 5 februari hadden we onverwacht een “feestelijke” hoogmis. Mgr. K. Kasteel uit
Rome concelebreerde met p. Van Meijl en op het einde van de hoogmis sprak hij lovende woorden:
ik ben verwonderd dat in het kleine Brabantse dorp Leende zoveel mensen ’s zondags naar de kerk
komen. Dat zal ik eens in Rome laten weten als ik straks weer daar ben, dat dit in Nederland ook
bestaat. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor deze inspirerende viering, dat we de Heer hier
hebben mogen ontmoeten. Dank u wel voor het groot kerkbezoek, het mannenkoor dat zo prachtig
gezonden heeft, deze monumentale kerk die zo goed verzorgd is. Moge Gods zegen op u allen
rusten.
* De carnavalsmis op zaterdag 25 februari in een volle kerk is dit jaar niet uitgezonden door RTV
Horizon. Wel heeft deze lokale omroep een korte reportage gemaakt van ongeveer 8 minuten. Die is
op hun website te zien en te beluisteren.
* De opbrengst van de collecte in de carnavalsmis was € 334,59. Hartelijk dank hiervoor. Dit geld
wordt besteed aan de aanschaf van enkele kandelaars in de doopkapel. Zo is er meer eenheid als er
enkele doopkaarsen van de aanwezige broertjes/zusjes branden.
* Op Aswoensdag was de kerk goed gevuld met kerkgangers. Fijn als die verbondenheid met
carnaval ook in de kerk gevierd kan worden. Niet alleen de prins en prinses én leden van de Raad
van Elf uit Leende waren aanwezig, maar ook de prins en zijn gezelschap uit Sterksel waren
present, alsook de jeugdprins en leden van de jeugdraad, uit beide
dorpen. Toen de priester de kinderen uitnodigde om naar voren te
komen om te zien hoe die as eruit zag en hoe die gemaakt werd,
werd duidelijk dat er tientallen jeugdigen in de viering aanwezig
waren. Deze opkomst is een bemoedigend teken. Hier is leven, hier
wordt het leven gevierd in al zijn facetten.
* Mogen wij er nogmaals op attenderen dat voor een misintentie € 11,-- wordt gevraagd?
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van april uit te geven.

PAROCHIECHRONIEK
Huwelijk
4 februari 2017 : Reinout van Tuyll en Harmonie Pennino (Frankrijk). Het
huwelijk is ingezegend door mgr. K. Kasteel en het bruidspaar woont in
München..
(De bruidegom is de zoon van Hans-Willem van Tuyll van Serooskerken en
Eugenie Loudon, die op 10 mei 1973 in onze kerk hun christelijk huwelijk hebben gesloten.)
Van harte proficiat met deze levensverbintenis.
Geluk en voorspoed op jullie levensweg en Gods zegen voor jullie toekomst.

Overleden
* 4 februari 2017: Nell Groenen-Maas, echtgenote van Jack Groenen (†). Ze woonde
de laatste jaren in Marishof in Maarheeze en is 93 jaar geworden.
* 9 februari 2017 : Lies Valkenaars-Zentjens, echtgenote van Harrij Valkenaars (†).
Ze woonde in de Beukenlaan en is 87 jaar geworden.
* 11 februari 2017 : Nellie van Mierlo-van de Ven, weduwe van Frits van Mierlo en
eerder van Jac Liebregts. Ze woonde in Leenderhof en is 94 jaar geworden.
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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.

MAART - TOEGEWIJD AAN SINT- JOZEF
Traditiegetrouw wordt in de maand maart het beeld van de heilige Jozef in het priesterkoor
geplaatst. Hiermee willen we onze verering tot hem tot uitdrukking brengen. Hij is voor ons een
inspiratie én voorbeeld.
In het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 1, lezen we dat Jozef, voordat hij
met Maria ging samenwonen, merkte dat zij zwanger was van de heilige
Geest.
“Omdat Jozef rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de
Heer die tot hem sprak: ‘Jozef, zoon van David, 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.’ …
Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Hem hem bevolen
had en nam zijn vrouw tot zich.” (Mt. 1,19-24)

VASTENACTIE 2017
Na de teleurstellende opbrengst van de collecte van de Vastenaktie heeft het Parochieel Missie
Centrum geprobeerd om op de Goede Doelen Lijst geplaatst te worden.
Helaas voldeden wij niet aan de gestelde voorwaarden en werden wij afgewezen. Daar wij geen
financiële middelen meer tot onze beschikking hebben willen wij een laatste poging wagen en aan
de kerkgangers vragen om ons te steunen. In de Vastentijd vindt U in de bakjes achter in de kerk
enveloppen voor de Vastenaktie en vragen wij U een bijdrage in de collecte bussen te willen
deponeren.
Dit jaar is ons campagneproject El Salvador. Dit land ligt in Midden-Amerika en het heeft een
prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die een
tuin hebben, proberen vaak wat groente of fruit te verbouwen.
Toch heeft het land ook minder mooie aspecten.
Wij vragen uw hulp voor ons project Popotlan, een wijk van
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. San Salvador is de
meest gewelddadige stad ter wereld. Het leven in een grote stad
is voor kinderen best gevaarlijk. In de wijk Popotlan zijn drie
bendes actief, wat zijn invloed heeft op de kinderen. Een aantal
katholieke organisaties slaat de handen ineen en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld.
Eilanden van hoop en vrede!!
De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit
jeugdhuis van de zusters is en de kinderen kunnen hier dus veilig komen om te spelen en om lessen
te volgen. Dat varieert van dansen en muziek tot sporten, maar de kinderen leren er ook hoe ze
ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of te schelden.
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De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is geld voor
nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen in Popotlan?
Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt van
oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, waar de kinderen groente en fruit leren verbouwen. Ze
kunnen hun nieuwe kennis dan ook overdragen aan hun ouders. Deze ‘stedelijke moestuin’ zal
beplant worden met groenten en traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een maaltijd
krijgen in het jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan.
(René Ebeling, namens ons Parochieel Missie Centrum)

KUNNEN WE ONZE EIGENHEID BEWAREN?
De laatste tijd wordt er in de krant veel geschreven over gemeentelijke herindeling. Gemeentes
moeten gaan samenwerken om een betere dienstverlening te kunnen bieden. Taken worden
complexer en vergen meer deskundigheid en tijd.
Ook op kerkelijk gebied bestaat er schaalvergroting. Sinds 1 januari 2015 is onze parochie H.
Petrus’ Banden te Leende gefuseerd en behoort samen met de vroeger parochies Heeze, Sterksel,
Geldrop en Mierlo tot de nieuwe parochie H. Nicasius, gevestigd te Geldrop. De nieuwe pastoor,
pastoor Sjef van der Maazen, heeft de pastorale zorg over deze 5 geloofsgemeenschappen, samen
met zijn pastorale team en het kerkbestuur. Er moet met elkaar samengewerkt worden, want het
aantal priesters neemt af. Een hele opgave én uitdaging waarbij de parochianen ter plekke betrokken
dienen te blijven.
Kijkend in de nabije toekomst vraagt menigeen zich toch af: “Kunnen we onze eigenheid hier in
Leende dan nog wel bewaren?” Hebben wij als kleine gemeenschap
nog iets te zeggen in het groter geheel? Kunnen wij hier als
geloofsgemeenschap blijven kerken, want de “Lindse Blaos” is toch
het symbool van verbondenheid. Rondom én in die kerk speelt het
leven zich toch af, in heel zijn veelkleurigheid.
Ons antwoord is vrij eenvoudig: waarom niet? Waarom kunnen we
onze eigenheid niet bewaren? Natuurlijk, maar dan moeten we die wel
laten zien!! Het ligt m.a.w. aan de geloofsgemeenschap ter plaatse.
Als zij er hun schouders onder blijven zetten, als het ons-kent-ons-gevoel maar blijft bestaan, als
gelovigen maar blijven samenkomen om de verbondenheid met elkaar en met de Heer te vieren, dan
zal de eigenheid gevoed worden én blijven.
De carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” blijft toch ook, heeft toch ook een eigenheid, zoals ook
de koninklijke fanfare Philharmonie of de voetbalclub DOSL of de twee gilden, in Leende én
Leenderstrijp, of de schutterij. Zij zijn er toch en hebben een rijke geschiedenis, met vallen en
opstaan. Waarom zou onze geloofsgemeenschap niet blijven en zijn eigenheid mogen laten zien?
Het ligt aan de gelovigen zelf. Als zij maar voor hun geloof blijven uitkomen onder de bezielende
leiding van de pastoor, dan zal de eigenheid in Leende bewaard blijven.

OPROEP NIEUWE DIRIGENT MANNENKOOR
Tijdens de jaarvergadering van het mannenkoor op 1 maart jl. heeft dirigent Bart
Verhagen meegedeeld dat hij zijn functie per 1 april a.s. neerlegt i.v.m. nieuwe
uitdaging. Bart wil wel blijven zingen in het mannenkoor. Daarom zijn we op zoek
naar een nieuwe dirigent. Kunt u ons hierbij helpen?
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WEBSITE LEENDE WORDT GEINTEGREERD
Sinds de fusie van de 5 parochies (=Geldrop, Heeze, Mierlo, Leende en Sterksel) per 1 januari 2015
heeft het kerkbestuur zich beziggehouden met de website van deze nieuwe parochie, de h. Nicasiusparochie. De website van de parochie in Geldrop en Heeze was verouderd en moest vernieuwd
worden. Na een moeizaam proces is in april 2016 de nieuwe website van de Nicasiusparochie de
lucht ingegaan, zonder dat er een visietekst en een beleidsplan aanwezig waren. Ook inzake
communicatie, dat toch zo belangrijk is in dit fusieproces, bestaat geen beleidsplan.
Begin dit jaar kregen we te horen dat we onze goed bezochte website nu in de nieuwe website van
de H. Nicasiusparochie moesten laten integreren, wat vanaf 3 maart 2017 gebeurd is.
We hopen dat u op pastoraal gebied de nodige informatie op de website kunt vinden als u
www.parochienicasius.nl intypt of parochie heilige Nicasius of parochie Leende. In het laatste geval
wordt u meteen verbonden met de Nicasiusparochie. Klik dan op menu Leende en hopelijk vindt u
de gewenste informatie. U kunt ook in de menubalk onder locaties Leende aanklikken.
Terugblikkend op onze website, die sinds november 2011 in de lucht is, mogen we met tevredenheid vaststellen dat heel wat mensen deze website hebben bezocht. Na het nodige overleg en de
noodzakelijke voorbereiding hebben we destijds besloten om als kleine parochie toch een eigen
website te gaan gebruiken. Het begon met een 150 bezoekers per maand, maar al vlug waren het er
honderden meer en het is uitgegroeid tot bijna 2000 per maand. U kon het lezen in de vorige
nieuwsbrieven. De website is dus een goed communicatiemiddel, vooral op pastoraal gebied.
Maand

Unieke
bezoekers

Aantal
bezoeken

Pagina´s

Hits

Bytes

Jan 2017

452

1,802

6,524

14,703

856.47 MB

Feb 2017

506

1,743

5,470

13,513

852.29 MB

Wij zijn dhr. Toon Kees heel veel dank verschuldigd omdat hij op technisch gebied de website heeft
ontwikkeld en ze in al die jaren belangeloos en met trouwe inzet heeft bijgehouden. Proficiat.
Op de website van de RK Parochie H. Nicasius vindt u op de startpagina in het hoofdmenu de
locaties. Hier staat het menu Leende. Als u op nieuws klikt, vindt u onder actueel nieuws de
misintenties.
U vindt onder datzelfde kopje “nieuws” de maandelijkse Nieuwsbrief.
Voor doopsels, huwelijken, enz. kunt u terecht onder het kopje: Ik wil informatie over.
Voor het actuele nieuws klikt u op “nieuws” – actueel nieuws.

BELEIDSNOTA VAN ONZE BISSCHOP
In deze nieuwsbrief citeren we onze bisschop G. de Korte inzake zijn visie over Kerkopbouw. In
zijn beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016) kunt u onderstaande tekst vinden.
“Kerkopbouw

Altijd zullen er mensen zijn die vorm willen geven aan de Kerk van Jezus Christus. Een en ander
impliceert dat er nagedacht moet worden over de opbouw van de geloofsgemeenschap, telkens
aangepast aan de tijd en omstandigheden. In de concrete situatie waarin zij wonen en werken,
proberen gelovigen christelijk leven gestalte te geven. Recent zijn er in ons bisdom door een proces
van fusies nieuwe parochies ontstaan. Ruim 50 parochies met bijna 300 parochiekernen. Het is
belangrijk dat iedere parochie in een beknopt plan het beleid voor de komende jaren vastlegt als een
punt aan de horizon. Zo komt er hopelijk ruimte voor nieuw elan. Aan pastorale teams en
kerkbestuursleden vraag ik met aandrang om hier, in een opbouwende geest, met spoed werk van te
maken.
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Een kernachtig pastoraal beleidsplan, met een pastorale en een materiële dimensie, vormt het
basisprogramma van de parochie. Zo wordt duidelijk hoe de parochie in de komende jaren de
pastorale missie wil waarmaken. Het pastoraal beleid wordt inhoudelijk opgesteld door het
pastoraal team, onder verantwoordelijkheid van de pastoor. Het parochiebestuur zal het pastoraat zo
goed mogelijk faciliteren. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de
jaarlijkse begroting.
Vanzelfsprekend zoekt het pastoraal team een zo groot mogelijk draagvlak
bij de parochianen. Het getuigt van wijsheid om niet te denken in termen van
vacatures maar het aanbod van de parochianen
prioriteit te geven. Onze gelovigen hebben vaak talenten beschikbaar die zij
voor de geloofs- gemeenschap kunnen inzetten. Parochiebesturen en andere
vrijwilligers verzetten ontzettend veel werk. Ik wil hen daarvoor oprecht
dank zeggen.” (p. 17-18)

TROTS OP BLAOSDONK – LINDSE ZWAAISJAAL
Graag willen we een trotse inwoner en parochiaan van Blaosdonk aan het woord laten inzake de
zwaaisjaal. Waarom is die er opeens en waarom zagen we die met carnaval zo vaak ?
« De gedachte achter de sjaal is dat ik ons dorp zie als een gemoedelijk dorpje met een rijk
verenigingsleven. Veel mensen staan als vrijwilliger het hele jaar door klaar voor diverse
verenigingen en veel verenigingen helpen ook andere verenigingen bij hun activiteiten. De mensen
die dit doen vinden dit vaak heel normaal, maar je houdt hiermee wel de leefbaarheid in het dorp
heel hoog en het geeft een mooie verbinding tussen dorpsgenoten. Een ander voordeel is dat het
‘warme samen gevoel’ bij het organiseren en realiseren van activiteiten bijzonder mooi is om mee
te mogen maken.
Deze sjaal staat (tijdens de carnavalsdagen – maar zeker ook daarbuiten) symbool voor dat gevoel ;
de sjaal die zorgt voor warmte en verbinding. Vandaar ook de leus « Trots op Blaosdonk », want ik
denk dat we dat zeker mogen zijn.
.. De sjaal, waarmee we met trots kunnen laten zien wat ons in Blaosdonk verbindt en hoe bijzonder
het is dat we al die mooie dingen in Leende en Leenderstrijp samen mogen beleven en samen mee
mogen maken. Zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen : « Dè is dè gevuul ».
Gedicht : Trots op Blaosdonk
Samen is maar een woord, maar als gevoel heel groot.
Samen geeft warmte en verbinding, verbinding met een ander dorpsgenoot.
In Blaosdonk doen we veel samen en maken we dingen waar.
Organiseren we mooie evenementen, allen zonder enig bezwaar.
Iedere vrijwilliger die zijn of haar steentje bijdraagt doet dat voor dat ene doel.
Dat is iets wat je als vrijwilliger zult begrijpen, je kent dat wel, dat trotse ‘samen gevoel’.
Deze sjaal staat symbool voor de verbinding, die verbinding met elkaar.
Dat we trots mogen zijn op Blaosdonk, niet alleen nu maar het hele jaar.
Wij pronken niet met onze taken, wat we samen realiseren vinden we fijn.
Laten we daarom maar eens uitspreken : « Ja, ook ik zal altijd ‘Trots op Blaosdonk’ zijn ! »
(Erwin Geurts)
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TER INSPIRATIE : bij de bron
Als je de hitte van de dag moet dragen,
is het heerlijk om even te zitten bij de bron.
Gewoon om wat uit te rusten
of om even bij te tanken.
Het is weldadig om even uit te blazen
en om echt tot jezelf te komen.
Even zomaar zittend aan de bron,
mag je je gedachten laten gaan,
op zoek naar jezelf, naar je eigen ik.

In de vredige rust van de bron
ontdek je wie je bent.
Je voelt er de verbondenheid
met je eigen wortels, je oorsprong.
En daarin klinkt dan de roep
om te worden wie je in oorsprong bent:
een kind van mensen, van God.
Zittend bij de bron word je zelf een bron.
Thuiskomend bij jezelf
word je een thuis voor anderen.
Je mag er in gesprek gaan
met je diepste zelf, met de Gever van alle leven.
Je wordt er een ander mens van.
Zomaar even aan de bron zitten
is geen verloren tijd, maar kostbare tijd.
Het geeft nieuwe energie
om zelf een bron van levend water te worden.
Wim Holterman osfs

KALENDER
* 13 maart : jaarvergadering van ons dameskoor, om 20.00 uur in de pastorie.
* 14 maart : laatste bijeenkomst in dit seizoen van “Op de koffie/thee bij de pastoor” in de pastorie
van 10.30 – 11.30 uur. Alle weduwen en weduwnaars zijn van harte welkom bij deze ontmoeting.
* 14 maart : om 13.00 uur eucharistieviering met de leden van de KBO met medewerking van de
Torenzangers. Aansluitend is hun jaarvergadering in de Meent.
* 22 maart : om 20.00 uur is in de pastorie de 2e bijeenkomst voor de ouders van onze eerste
communicanten. Het wordt een avond met een catechetisch én praktisch gedeelte.
* 2 april : presentatieviering van onze eerste communicanten in de viering om 11.30 uur.

=======================================================================
De 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

