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VOORWOORD 

 

De maand november is de maand waarin we aan onze lieve doden denken. Het feest van Allerzielen 

is bij uitstek de dag waarop we als geloofsgemeenschap terugdenken aan onze dierbaren, die niet 

meer in ons midden zijn. We gaan naar de kerk, we bezoeken het 

kerkhof, we zetten bloemen bij het graf, we komen bij elkaar voor 

een kopje koffie/thee en staan stil bij onze dierbare overledenen.  

Dat is heel fijn. Herinneringen komen weer naar boven. Het bezoek 

aan het kerkhof en de bloemen drukken, hoe dan ook, een verbon- 

denheid uit over de grenzen van de dood heen. Het is een teken van 

liefde, die niet kan eindigen. 

De dichter Gerrit Achterberg schreef na het overlijden van zijn vrouw: 

Je bent er weer 

ook al ben je er niet. 

Deze woorden geven duidelijk de spanning aan tussen aanwezigheid en afwezigheid. Deze ervaring 

is zo herkenbaar als je een dierbare moet missen: deze dubbele kant, deze merkwaardige mengeling 

van aanwezigheid én van afwezigheid. 

 

Hoe vaak hoor ik mensen na het overlijden van hun dierbare zeggen:  ik heb zijn/haar kamer nog 

niet opgeruimd; ik ben er nog niet aan toe; ik zie zijn/haar kleren nog hangen; van dierbare zaken 

kan ik geen afscheid nemen; zijn/haar foto maakt hem/haar zo herkenbaar en zo tastbaar nabij. Dat 

geeft me energie en roept herinneringen op van aanwezigheid, maar tegelijk val je in de leegte van 

onnoembaar gemis. Je moet er toch zelf doorheen. 

 

Deze ervaring van aanwezigheid én afwezigheid hadden de Emmaüsgangers ook. In de bijbel staat 

een prachtig én zo herkenbaar verhaal over hen. Tijdens hun tocht naar Emmäus spraken deze twee 

mannen over Jezus,  die in hun midden aanwezig was, maar ze herkenden Hem niet. En toen ze 

Hem herkenden, toen ze met Hem aan tafel zaten én Hij het brood brak en aan hen uitdeelde, was 

Hij opeens weg, afwezig. Ook hier die dubbele ervaring van afwezigheid en aanwezigheid. 

 

In het verhaal staat dat Jezus met die Emmaüsgangers begon te praten. Vertellen brengt tot leven. 

Zijn verhaal mogen doen, geeft opluchting en perspectief. Het is daarom zo belangrijk om over 

onze dierbare overledenen te praten. Je bent pas echt dood als niemand meer aan je denkt of over je 

praat. 

 

De maand november nodigt ons ook uit stil te staan bij de kwetsbaarheid van ons leven. De 

keerzijde is dat we volop van het leven genieten, want het is ons gegeven als een geschenk. Maak er 

dan ook iets moois van. Het leven is zo kort. 

 

p. W. van Meijl, sds 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op 9 oktober jl. heeft tegellegger Maarten Bax enkele grote tegels in het linkerzijpad van de kerk 

vervangen, omdat ze kapot waren of beschadigd i.v.m. de hoogwerker van het schildersbedrijf dat 

onze kerk een tijdje geleden geverfd heeft. Nu ziet het zijpad er weer keurig uit, omdat het ook nog 

helemaal gevoegd is. 

  

* Kerststerren in de toren. Misschien is het u ook opgevallen dat een tijdje geleden enkele dagen 

een nieuwe kerstster in onze toren verlicht was. Die was om uit te proberen. Op 15 oktober hangen 

er vier grote kerststerren die de leden van de klusjesgroep gemaakt én in de toren gemonteerd 

hebben. Een hele klus als je beseft dat alle onderdelen door de galmgaten naar buiten moesten 

worden gebracht en daar aan de toren bevestigd werden. Dankjewel, leden van deze werkgroep. 

 

* De collecte op Missiezondag, op 18 oktober jl., heeft € 235,97 opgebracht, waarvoor hartelijk 

dank. Dit geld komt ten goede aan de christenen in Pakistan. Zij leven in een islamitische land en 

hebben het niet gemakkelijk. Daarom: geef hoop aan deze christenen in Pakistan. Door uw bijdrage 

is er hoop voor deze christenen. 

 

* Met voldoening kijken we terug op de oktobermaand, de rozenkransmaand, waar we elke 

maandagavond in de kerk het rozenhoedje hebben gebeden. Onze dank gaat uit naar de leden van de 

verschillende koren – het dameskoor, het mannenkoor, het avondwakekoor, de Torenzangers – en 

de verschillende tientallen aanwezigen, die in  dat half uur Maria hebben geëerd. Moge onze 

hemelse Moeder ons tot hulp en steun zijn. 

 

* Het kerkhof ziet er weer keurig uit, een visitekaartje voor onze geloofsgemeenschap. Dankjewel 

vrijwilligers dat jullie het kerkhof zo goed onderhouden. Dankjewel dat de parochianen de graven 

van hun dierbaren zo goed onderhouden. 

 

* Rouwverwerking. Op 3 november jl. is het nieuwe seizoen gestart van 

deze werkgroep “Op de koffie /thee bij de pastoor”. Hiermee is het 7
e
 jaar 

van deze bijeenkomsten ingegaan. Er waren 22 personen in de grote kamer 

van de pastorie aanwezig. Met elkaar wordt lief en leed gedeeld onder het 

genot van een kopje koffie/thee en een bezinnende tekst, aan het begin én 

op het einde van de bijeenkomst. Elkaar tot steun zijn, is de leuze.  

 

* Op dinsdag 3 november jl. was de eerste bijeenkomst voor de ouders van de toekomstige eerste 

communicanten. Indien ouders geen uitnodiging hebben ontvangen én hun kind komt in 

aanmerking om volgend jaar de eerste communie te doen, dan willen we hen vragen contact op te 

nemen met het parochiesecretariaat in Leende, tel. 040-2061215. 

 

* Op donderdag 19 november a.s. is de eerste informatieavond voor de ouders van de toekomstige 

vormelingen. Zij die geen uitnodiging hebben ontvangen en van wie het kind in aanmerking komt 

om het sacrament van het vormsel in 2016 te ontvangen, willen we ook vragen contact op te nemen 

met het parochiesecretariaat in Leende. 

 

* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het tweede weekend van december uit te geven. 

 

 

OPROEP 

Zijn er mensen die graag Gregoriaans zingen? Ze zijn van harte welkom bij ons mannenkoor dat 

iedere zondag de Gregoriaanse gezangen laat horen in onze monumentale kerk. Inlichtingen bij 

Henk v.d. Laak, tel. 206. 1677 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

* 1 november 2015: Raf Moors, zoon van Maikel Moors en Susan Swinkels en  

    broertje van Sem, Pomperschans. 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn ouders en familie. We hopen dat Raf veilig 

en gezond mag opgroeien tot een mens die gelukkig is en leeft  in de geest van Jezus. 

 

Diamanten huwelijk 

19 oktober 2015 : Jan Louwers en Nellie Louwers-de Martines 

 

Van harte proficiat met dit 60-jarig huwelijksfeest.  

Gods zegen, geluk en tevredenheid te midden van uw kinderen, schoonkinderen, 

kleinkinderen, familieleden, vrienden en bekenden. 

 

Overleden 

* 1 november 2015:  Ton Feijen-Smit, echtgenote van Jacques Feijen.  Zij heeft de 

laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 86 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze familie 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. 

 

 

         
HEILIG JAAR  VAN  BARMHARTIGHEID 

 

In onze vorige nieuwsbrief maakten we u attent op het heilig jaar van barmhartigheid dat op 8 

december a.s. door onze paus Franciscus in Rome plechtig zal worden geopend. Dit heilig jaar staat 

in het teken van barmhartigheid. Vandaag maken we u vertrouwd met het logo van het heilig jaar en 

de tekst die in het Latijn of in een andere wereldtaal eromheen staat: barmhartig zoals de Vader. 

 

Het  logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko 

Ivan Rupnik. Het vermeldt het motto: ‘Barmhartig zoals de Vader’, 

ontleend aan het Lucasevangelie,  ( Lc. 6, 36) 

 

Het logo toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren 

man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis en 

drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog 

van de 'Goede Herder' en het linkeroog van de gedragen persoon in 

elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de 

ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe 

Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst. 
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BERICHT   VAN   DE   BEGRAAFPLAATSCOMMISIE 

De begraafplaatscommissie is voornemens om onderstaande grafmonumenten januari 2016 te 

ruimen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (040-2062994) 

 
Vak Rij Nr Familienaam Tenaamstelling 

04 02 14 bekkers Ruud Pieter Johannes Bekkers 

04 03 09 bax Petronella A. Bax 

04 03 10 palen Henricus v.d. Palen 

04 03 12 weekers Josefke en Gerike Weekers 

04 07 04 zon-wouters Gerardus van Zon & Maria E. Wouters 

04 07 06 luik-win Johannes A. van Luik & Carolina C. de Win 

04 07 08 velthoven-bax Petrus van Velthoven & Francisca Bax 
04 07 09 bax Antonius Bax & Maria A. Bax & Maria Bax 

04 08 01 feijen-vromans Antonius J.M. Feijen & Antonetta Vromans 
04 08 04 bax-nunen Michael Bax & Petronella van Nunen                                      

en zonen Hubertus W. Bax & Johannes H. Bax  

04 08 10 geboers Henrica M.C. Geboers 

04 09 01 geven Henricus Geven 

04 09 08 vries-evers Antonius de Vries & Elisabeth Evers 

04 09 09 win Johannes  F.M. de Win 

04 09 13 broek-happen Wilhelmus v.d. Broek & Wilhelmina van Happen 

04 10 10 thijs-eerd Antonius Thijs & Johanna van Eerd 

04 11 10 theijs-lieshout Wilhelmus M. Theijs & Francisca van Lieshout 

04 11 11 essers-boomen Peter M. Essers & Francisca J. v.d. Boomen 

04 12 11 ansem Jacoba Wilhelmina van Ansem 

04 12 18 velden-weimar Henrietta v.d.Velden-Weimar 

04 12 20 heuvel Wilhelmus v.d. Heuvel 

04 13 09 baudoin Petrus E.C. Baudoin 

04 13 12 greef Johannes de Greef 

04 13 19 zanden-waal Judocus R. v.d. Zanden & Maria A. de Waal 

04 13 20 kors-mei Theodorus A. Kors & Jitsche J.M. v.d. Mei 

04 14 04 asten-smets Hendrikus van Asten & Maria Anna Smets 

04 14 13 waal-laar Antonius de Waal & Johanna Maria v.d. Laar 

04 14 15 geven Petrus L.A. Geven 

04 15 14 laak-meijl Adrianus v.d. Laak & Johanna C. van Meijl 

04 16 03 essers-verhagen Hendrikus A. Essers & Maria C. Verhagen 

04 16 06 schoor-knoups Petrus J. v.d. Schoor & Hendrina P. Knoups 

04 16 10 boudestein-aa Arie Boudestein & Henrica van der Aa 

04 16 14 valkenaars Frans Valkenaars 

05 05 03 engelen Henrica Elisabeth van Engelen 

06 00 18 win-verpaalen Karel J. de Win & Louisa P. Verpaalen 

07 02 01 lammers Martinus J.A. Lammers 

07 02 03 beek Ans van Beek 

07 03 03 feijen Maria Anna Feijen 

07 03 06 reijntjens Elisabeth M. Reijntjens 

07 03 07 sanden-ras Johannes W. v.d. Sanden & Petronella Ras 

07 03 11 tilburg Albert van Tilburg 

07 04 01 vlemmix-groot Wilhelmus Vlemmix & Catharina M. de Groot 

07 04 03 haan-pot Hendrikus J. de Haan & Alida B.J.M. Pot 

07 04 09 smits Reinier Jan Pieter Smits & Neeltje Smits 

07 05 03 rutjes-tielen Hendrikus J. Rutjes & Francisca Tielen 

07 06 02 klawer-smits Marinus .J. Klawer & Cornelia M. Smits 

07 07 06 wiel-beek Toon van der Wiel & Anna van Beek 

07 08 02 tolenaar-ververs Lodewicus B.W. Tolenaar & Maria J.C. Ververs 

07 09 02 heijboer Rie Heijboer 

07 11 06 meijl Jan van Meijl 

07 11 10 laarhoven Harry van Laarhoven 



 5 
08 01 15 verhoeven Josina Verhoeven 

08 01 18 alphen & alphen Petrus van Alphen & Nella van Alphen 

08 01 22 geboers-win Christianus Geboers & Maria de Win 

08 01 28 altepost Catharina C. Altepost 

08 01 47 asten-meerendonk Adrianus van Asten & Wilhelmina v.d. Meerendonk 

08 01 58 zon Adrianus van Zon 

08 01 63 winters-lieshout Johannes Winters & Maria van Lieshout 

08 02 12 laarhoven Theodorus Josephus van Laarhoven 

08 02 26 meurichy-dijk Emile de Meurichy & Greetje van Dijk 

08 02 30 holten Geertruda Holten 

     
Vraag : misschien denkt u ook: wat zijn dat veel graven die geruimd moeten worden. Hoe komt 

dat? Heel eenvoudig. Elk jaar komen grafrechten te vervallen en als je niet ieder jaar de graven 

ruimt, krijg je na verloop van enkele jaren een hele lijst. Bovendien is het financieel  goedkoper een 

aantal graven tegelijk te ruimen. 

GEZINSSYNODE  TE  ROME  OKTOBER  2015 

“Niets is veranderd, 

maar alles is anders.” 

 

Met deze titel vat het christelijk opinieweekblad Tertio samen wat er de afgelopen maand in Rome 

tijdens de bisschoppelijke synode over het gezin is gebeurd. Wie hoge verwachtingen had, moet wel 

ontgoocheld zijn over het slotdocument met aanbevelingen voor de paus. De strikte officiële leer 

van de kerk is niet veranderd. Over delicate onderwerpen worden geen universele uitspraken 

gedaan.  Er bestaat immers geen simpele “ja” of “nee” in deze materies.  

 

Maar toch mogen we vaststellen dat er beweging is, dat er iets aan het gebeuren is in de katholieke 

kerk. Onze charismatische paus wil een nieuwe kerkstructuur. Hij wil een gedecentraliseerde kerk, 

die vooral een luisterende kerk dient te zijn, waarin gelovigen, het college van bisschoppen en de 

bisschop van Rome naar elkaar luisteren en samen luisteren naar de H, Geest. Volgens de paus 

begint het synodale proces met het luisteren naar de mensen, vervolgens met luisteren naar de 

herders en culmineert in het luisteren naar de bisschop van Rome, die geroepen is om met autoriteit 

te spreken als herder en leraar van alle christenen. 

 

Vele synodevaders hebben zich na afloop van de synode positief tot zelfs enthousiast uitgesproken 

over wat er allemaal tijdens de synode gebeurd is. De onderlinge sfeer is heel anders, hoewel de 

media schreven over een diepe verdeeldheid in de kerk. Hoe kun je dat uitleggen?  Natuurlijk 

mogen de  bisschoppen van mening en van visie verschillen. Dat is niet erg,  als er maar met elkaar 

gepraat, geluisterd en overlegd wordt. Met een compromistekst wordt veel bereikt. “De leer is niet 

veranderd, de  interpretatiesleutel wel” aldus een bekende bisschop. 

 

Wat vooral opvalt, is het vrijmoedig spreken. Paus Franciscus heeft ook nadrukkelijk gezegd dat 

men hem niet naar de mond hoefde te praten. De bisschoppen mochten zeggen wat ze dachten en 

dat gebeurde ook. Zij spraken natuurlijk vanuit hun land, 

hun regio, met hun eigen zorgen en problemen. Zo 

ontdekten zij de diversiteit in de wereldkerk. De eenheid 

in de katholieke kerk is niet langer die van een blok 

beton, maar de ervaring dat bisschoppen moeten leren 

omgaan met de eenheid in verscheidenheid. Het gaat om 

een luisterende kerk, die in de culturele verscheidenheid 

zoekt naar de interpretatie van de christelijke waarden en 

normen én naar de pastorale aanpak daarvan.  Naar het 

voorbeeld van Jezus mogen mensen niet uitgesloten  
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worden. De diversiteit is tegelijk een rijkdom. Het gaat immers om de hele wereldkerk, die het 

gezin prominent op de kaart wil zetten als hoeksteen voor onze kerk en samenleving. 

 

De Antwerpse bisschop J. Bonny zegt het kernachtig:  

“ Een tanker als de kerk in beweging krijgen,  

is niet evident, 

maar de paus heeft dat proces in gang gezet  

en de boot is vertrokken.”   

De uitstraling van onze paus Franciscus  inspireert veel mensen. Hij acht de veranderingen in de 

kerk noodzakelijk en zal op een gepaste en wijze manier de kerk gaan hervormen.  Aan het einde 

van de  synode zei de paus dat “de echte verdedigers van de leer niet diegenen zijn die de letter 

verdedigen, maar de geest, niet de ideeën, maar de mens, niet de formules, maar de genade van de 

liefde van Christus en van zijn vergeving.”  Het gaat hem vooral om het luisteren vanuit de basis, 

het onderscheiden en het barmhartig handelen, naar het voorbeeld van Jezus Christus. 
 

TER  INSPIRATIE  :  luisteren 

 

Wie echt luistert, ontvangt. 

Hij/zij zegt even niets. 

Hij/zij laat het gesprokene tot zich doordringen. 

 

Wie echt luistert, houdt dat even vol. 

Die proeft wat de ander gezegd heeft 

voor hij/zij iets terugzegt.  

 

Dat volgehouden luisteren 

is nodig om te horen wat de ander echt zegt 

en om bovendien te horen 

wat daarin van waarde is. 

 

Wie echt luistert, 

“onderscheidt” in wat er gezegd wordt 

wat wel en wat niet  met het Evangelie te maken heeft. 

 

KALENDER 

* 19 november 2015: informatieavond voor de ouders van wie de kinderen in 2016 het sacrament 

van het vormsel gaan ontvangen. De avond begint om 20.00 uur in de pastorie. 

* 22 november 2015 : Caeciliafeest. Om 10.00 uur zullen de beide koren, het dames- én het 

mannenkoor, tijdens de eucharistieviering zingen. Nadien zal elke koor op een gepaste wijze hun 

Caeciliafeest vieren. 

* 24 november 2015: de volgende bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor” van 10.30- 

11.30 uur in de pastorie. Hartelijk welkom aan allen die hun partner verloren hebben en met 

lotgenoten willen samenkomen, met een lach en een traan. 

* 29 november 2015 : eerste zondag van de advent. Om 10.00 uur gezongen eucharistieviering en 

om 11.30 uur: gezinsviering, die in het teken staat van Sinterklaas en zijn pieten. 

 

======================================================================= 

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pastor 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 pastor is ook bereikbaar onder 06-12151593 

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl  

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochie-leende.nl/

