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Voorwoord
Bij het verschijnen van dit parochieblad bevinden we ons in de Advent,
de voorbereidingstijd op het kerstfeest. Advent wil zeggen: uitzien naar,
wachten op. We bereiden ons voor op de komst van het Licht, het
goddelijk Licht, in ons leven.
Advent is dus een tijd van verwachten. Maar kunnen we nog wel
wachten? Natuurlijk, zult u zeggen. We moeten wachten in de wachtkamer, voor de kassa in de supermarkt, op het station, enz.
Maar wachten kent meerdere aspecten. Kunnen we ook wachten als we
een piep op ons mobieltje horen? Moeten we zo nodig meteen op onze
smartphone kijken als we aan het eten zijn? Want we moesten het
bericht eens missen!! Wie komt op de 1e plaats: het bericht op mijn
mobieltje of mijn partner, mijn kinderen? Kunnen we echt wachten als
we de piep gehoord hebben?? Wie bepaalt uiteindelijk? Heb ik zelf de
regie in handen of laat ik me leiden door de technische middelen?
Wachten.
Het vraagt soms wel een inspanning.
De adventstijd nodigt ons uit om stil
te staan bij menselijke waarden. Deze
hebben te maken met beheersen én
open staan voor. Kan ik dat nog ?
We dienen ons bewust te zijn dat we
ons hart en onze ziel niet mogen
verliezen, bij alles wat ons overkomt,
bij alles wat ons bedreigt. We zijn toch mensen van het licht! Daarom
zien we overal om ons heen lichtjes branden. We hebben dit licht nodig,
sfeer en nabijheid. Want Hij is de komende. Hij wil ons blijvend
verlichten.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar
zaterdag 23 december : om 20.00 uur in de kerk: kerstconcert "Holy
Night" b.g.v. 90-jarig bestaan van het kerkgebouw (zie blz. 19).
zondag 24 december: Kerstavond
om 20.00 uur : volkskerstzang m.m.v. het gemengd koor en het
KVO-kamerkoor
om 20.30 uur : plechtige eucharistieviering
maandag 25 december : Hoogfeest van Kerstmis
om 9.00 uur : herdertjesmis – gezinsviering
om 11.00 uur : hoogmis m.m.v. Muziekvereniging De Heerlijkheid
Sterksel
dinsdag 26 december : Tweede Kerstdag
Geen viering in de kerk te Sterksel.
Wel een eucharistieviering in Leende, 10 uur, en Heeze, 11 uur
zaterdag 30 december : Feest van de H. Familie
Om 19.00 uur : eucharistieviering
maandag 1 januari 2018 : Nieuwjaarsdag
Om 10.00 uur : gezongen eucharistieviering
zaterdag 6 januari : geen viering in Sterksel, wel om 18.30 uur in de
kapel in Providentia/Kloostervelden m.m.v. Jeugdfanfare van Sterksel.

Bij het aansteken van de adventskaars :
Heer, naar Uw komst zie ik uit.
Heer, naar Uw aanwezigheid verlang ik.
Heer, aan Uw licht wil ik mij warmen.
Heer, naar U zie ik uit.
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Enveloppenactie met Kerstmis
Zoals ieder jaar helpen we onze missionarissen en ontwikkelingshelper
met een speciale gift bij gelegenheid van het kerstfeest. Daarover vindt
u in dit blad meer informatie (zie blz. 8 – 10).
U kunt de envelop, die u vindt in dit parochieblad, in de kersttijd
deponeren in de bus achter in de kerk of in de deurbrievenbus van de
kerk, gelegen aan de Beukenlaan, ingang sacristie. Een gift op onze
rekening NL91 RABO 0115 9129 32 is natuurlijk ook een mogelijkheid. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Parochieberichten
* De meeropbrengst van de MIVA-collecte op 26 augustus jl. was
€ 90,00. Hartelijk dank hiervoor.
* Op 13 september jl. zijn de ouders van de toekomstige 1e communicanten én vormelingen bij elkaar gekomen om te overleggen op welke
datum die feesten gevierd zouden kunnen worden. Met elkaar werd
afgesproken om het vormsel op zaterdag 2 juni 2018 en de 1e communie op zondag 3 juni 2018 te vieren. Gelukkig kon de vormheer, mgr. R.
Mutsaerts, deze datum vastleggen. Inmiddels hebben zich 14 eerste
communicantjes ingeschreven (uit groep 3+4) en 15 vormelingen (uit
groep 7+8). Een mooi aantal. Met elkaar gaan we er een fijne
voorbereidingstijd van maken.
* Tijdens Wereldmissiezondag op 22 oktober jl. hebben we in de
eucharistieviering een open schaalcollecte gehouden. De opbrengst was
€ 103,75, waarvoor hartelijk dank.
* Zoals u wellicht weet (en ook in dit nummer kunt lezen, zie p. 6-7) is
de pastorie in de Beukenlaan verkocht. Dit betekent dat we een nieuwe
brievenbus hebben. Deze is te vinden in de deuropening van de zijdeur
van de kerk, Beukenlaan 1. Wilt u voortaan alle correspondentie en
bestelling van misintenties in die brievenbus doen?
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* Op 26 november was ons kerkgebouw geopend tijdens de Open
Brabantse Kerkendag. Enkele mensen zijn komen kijken. Om 16.00 uur
hebben we aanbidding gehouden in de kerk. Heel veel dank aan de
leden van de Erewacht voor hun aanwezigheid.
* Op 1 januari is er na de eucharistieviering van 10.00 uur een
nieuwjaarsreceptie in Dorpshuis Valentijn. Gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en een gezegend nieuwjaar te wensen.

Vanuit de fusieparochie
Sinds 1-1-2015 behoort Sterksel tot de nieuwe parochie met de naam H.
Nicasius. Het kerkbestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
mgr. R. Mutsaerts
: voorzitter
dhr. W. van Bree
: secretaris (Mierlo)
dhr. G. Geurts
: penningmeester (Heeze)
dhr. J. Hessels
: gebouwen (Mierlo)
mevr. A. Hulsen
: vrijwilligers (Leende)
dhr. J. Baggerman
: kerkbalans (Heeze)
Heeft u vragen, dan kunt u terecht: secretariaat@parochienicasius.nl

Parochiechroniek
Doopsels
* 9 april 2017 : Bryan van de Mortel, zoon van Roland van de Mortel
en Maggie Brito, en broertje van Eduardo en Emely, Pandijk.
* 29 oktober 2017 : Sverre Reiling, zoon van Ronald Reiling en
Monique van Gaal en broertje van Fabe en Lieve.
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en
familie. We hopen dat deze dopelingen veilig en gezond mogen
opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en leven in de geest van Jezus.
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Huwelijk
* 20 juni 2017 : Frank Lammers en Djessy de Louwers.
* 23 juni 2017 : André Bax en Hanja Tiemessen
Van harte proficiat met deze levensverbintenis en geluk
en zegen in jullie huwelijksleven.

Overledenen
* 10 juni 2017 : Stef Pruss. Hij heeft gewoond in
Steenhoeve en is 67 jaar geworden.
* 11 september 2017: Leo van Oss, weduwnaar van Dora
van Oss-Lommerse. Hij heeft gewoond in de Pandijk en
is 90 jaar geworden.
* 22 september 2017 : Woutera van Middelaar-Hilhorst,
weduwe van Hannes van Middelaar. Ze heeft gewoond
in Valentijn en is 95 jaar geworden.
* 29 november 2017 : Adje de Louw-van Oss, echtgenote van Marinus
de Louw (†). Ze heeft gewoond in Churchillpark en is 89 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.

Pastorie Sterksel
Zoals u wellicht gehoord zult hebben, is de pastorie in Sterksel,
Beukenlaan 2, verkocht. Op 13 december 2017 wordt/is de notariële
acte ondertekend en is de nieuwe eigenaar dhr. Rob Scheepers.
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De pastorie dateert van 1918. Op 18 oktober 1918 legde pastoor P.
Thijssen de eerste steen voor de
pastorie. Dit staat te lezen op de
inscriptie, links van de voordeur :
Prim. Lap. Pos. 18. October 1918. P.
Thijssen. Pap. (De eerste steen is
geplaatst op 18 oktober 1918 door
pastoor P. Thijssen) Wat nu garage
is, was ten tijde van pastoor
Thijssen de paardenstal. Die eerste
Sterkselse pastoor bezocht zijn parochianen vaak te paard.
In de loop van de jaren hebben de volgende pastores/paters in de
pastorie gewoond :
pastoor P. Thijssen
1918 – 1935
pastoor J.A. Verhoeven
1935 – 1968
pastoor R. Vervoordeldonk
1968 – 1985
pastoor R. van den Oord, w.p.
1985 – 1991
pater Joop Witjes, w.p.
1989 - 2013 (september)
pater Rein Geerdes, w.p.
1991 - 1998
pater Anton Mettrop, w.p.
1998 - 2012
pater Harry Fransen, w.p.
2003 – 2013 (september)
Op 23 december a.s. is het tijdens de Holy Night open huis in de
pastorie, in dit karakteristieke gebouw aan het kerkplein. Werkgroep
Historie van Cultureel Erfgoed Sterksel zal er met foto's en verhalen
voor zorgen dat de geschiedenis van de pastorie deze avond weer gaat
leven!! De pastorie zal geopend zijn vanaf 19.00 uur en de toegang is
gratis.

Enveloppenactie voor eigen missionarissen
In dit blad wil het Missiecentrum u ook weer even bijpraten.
Al jaren organiseert het Missiecentrum in de kersttijd een actie voor de
eigen missionarissen. Welke actie is dat?
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De missieprojecten
De volgende drie projecten willen we bij u aanbevelen :
1. Project van pater Wim Giesen : zij komen van verre
We schrijven, of schreven, het jaar 1954. De katholieke Kerk in
Nederland zendt priesters uit “naar de missie’. Onder hen ook
één van Sterksel, pater Wim Giesen, missionaris van het Gezelschap
van het Goddelijk Woord (S.V.D.)
We schrijven het jaar 2017. De kerkgemeenschap van Sterksel heeft
geen inwonende pastoor mee. De pastoor van Sterksel woont in Geldrop en moet in zijn pastorale werk, behalve Geldrop, ook zorg dragen
voor de geloofsgemeenschappen in Mierlo, Heeze, Leende en
Sterksel. Is wel veel.
Nederland heeft een tekort aan priesters. Daarom brengt het Gezelschap
van het Goddelijk Woord priesters uit andere landen naar hier. Zo b.v.
in de Augustinusparochie in Breda. Daar wonen en werken vier
priesters van de S.V.D: pater Edmundo uit Ghana, Afrika;
pater Gilberto uit de Filipijnen; pater Ricardo uit India en
pater Bert uit Rotterdam. En op dezelfde manier zijn er paters van
de S.V.D. werkzaam in Den Haag – Schiedam en
Amsterdam. Bovendien zijn er in Nieuwegein (bij Utrecht) nog drie
priesters, nog maar kort in Nederland. Oók zij zijn missionarissen
voor Nederland.
Maar deze priesters, die van andere
landen hier naar toe komen ,
hebben een inleiding nodig. Op de
eerste plaats de Nederlands taal goed
leren (en dat is moeilijk !!) Maar ook de
Nederlandse cultuur en de gewoontes
kennen en beleven. Wij denken dat
daarvoor twee à drie jaren nodig zijn.
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Intussen kunnen jullie óók missionaris zijn. Jullie kunnen deze nieuwe
priesters helpen. Op de eerste plaats voor hen bidden opdat ze
volharden. Maar er is meer. Heb je wel eens gedacht hoeveel kost en
inwoning voor een jaar betekenen? Of een taalcursus van twee
jaar? Of het nodige studiemateriaal? Allemaal kunnen we missionaris
zijn.
We zitten in de Kersttijd. Kun jij je herinneren : Drie koningen kwamen
van verre? Deze priesters komen ook van verre…..
Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuw Jaar.
(pater Wim Giesen)
2. Project van Future for Young People
De Stichting Future for Young People (FFYP) zet zich in Gambia in om
kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 25 jaar een kans te bieden
op een toekomst. In de afgelopen 12 jaar heeft FFYP vier projecten
gebouwd n.l. een jongerencentrum, een kleuter/basisschool, een
zorgboerderij en momenteel bouwt FFYP aan een Cultureel Skill
Centrum in Tanji. Via dit centrum wil FFYP jongeren met talent op het
gebied van kunst, cultuur en muziek een mogelijkheid bieden om een
inkomen te verdienen.
In Nederland is het vrij normaal dat mensen met talent betaald worden.
In Gambia is dat niet zo vanzelfsprekend. Er zijn jongeren die echte
kunstenaars zijn maar zij krijgen geen of niet voldoende aandacht.
FFYP wil deze jongeren een podium bieden om hun talenten te uiten en
te delen met iedereen die hierin
geïnteresseerd is. Dat kunnen toeristen
zijn, vrijwilligers of stagiaires die
vanuit Nederland in Gambia komen
werken, maar ook de lokale bevolking.
Dit centrum is in een al vergevorderd
stadium. Wat nog wél moet gebeuren
is het bouwen van een winkel. In deze
winkel zullen de spullen worden
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verkocht die door de lokale jongeren worden geproduceerd. Denk aan
batikstoffen, houtsnijwerk, zandschilderijtjes, muziekinstrumenten etc.
Om de activiteiten die deze jongeren bieden onder de aandacht te
brengen is in Nederland een sociale onderneming opgezet. Zie
www.Travel2Connect.nl Zie knop; workshops.
Het bestuur van stichting Future for Young People wenst u gezellige
Kerstdagen!
Petra van den Heuvel
Albertlaan 16-315
6029PN Sterksel
Tel. 06-42794428
www.futureforyoungpeople.nl
www.facebook.com/futureforyoungpeople

3. Project van pater W. van Meijl
Sinds enkele jaren ondersteunen we het
project van onze pastoor, die een pater
Salvatoriaan is. Het gaat om de bouw
van een school, een internaat, in
Laitkynsew, India. Inmiddels is het
gebouw voltooid, reeds in gebruik
genomen en op 18 juni 2017 feestelijk
ingezegend door de plaatselijke
bisschop. In dit internaat krijgen de
leerlingen een degelijke opvoeding en opleiding. Het gaat uiteindelijk
om hun toekomst. Deze leerlingen kunnen nog altijd
schoolbenodigdheden gebruiken en daarvoor is geld nodig. Wilt u deze
kinderen steunen? Ze zijn er u dankbaar voor. Uw gift wordt volledig
en rechtstreeks naar de paters in Laitkynsew overgemaakt.
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Besluit :
Wij bevelen u de drie projecten van harte aan!
U kunt ons natuurlijk nog altijd steunen met oude kleding.
Afgelopen jaar hebben we al 1100 kg kleding geleverd aan de Salvatoriaanse Hulpactie, wat ons 20 eurocent per kilogram opleverde en er
staan al weer 25 grote zakken klaar. De kleding moet dan wel op
Albertlaan 5 afgegeven worden als u óns wilt steunen!
Wij willen via deze weg ook de mensen danken die door het jaar heen
ons kleine en soms wat grotere bedragen toestoppen voor de eigen
projecten, Hartelijk dank daarvoor!
Prettige Kerstdagen en op naar 2018!
Namens het Missiecentrum Sterksel,
Wim Stolp.

Pauselijke Onderscheiding
Elke organisatie, dus ook de parochie, weet hoe
belangrijk de vrijwillig(st)ers zijn. Hun inzet dient dan
ook gewaardeerd te worden.
Daarvoor bestaan er diverse tekenen van waardering.
Een hoge kerkelijke onderscheiding is de pauselijke
onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”. Deze
onderscheiding is iets bijzonders. Het is een waardering van de paus.
Dat is heel bijzonder en dat moet gekoesterd worden. Pastores moeten
ervoor zorgen dat deze onderscheiding niet tot de normale,
vanzelfsprekende dingen van het kerkelijk leven gaat behoren. Daarom
is een zorgvuldige afweging tot deze aanvraag noodzakelijk.
Enkele parochianen uit onze gemeenschap hebben die pauselijke
onderscheiding ontvangen. Naar onze informatie zijn het de volgende
personen:
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Jan van Oss
Adriaan de Leijer
Hannes van Middelaar
Leo van Oss
Adje de Louw-van Oss

1977: bij zijn afscheid: vele verdiensten
september 1995
koor
9 maart 1997
60 jaar koor
17 sept. 2006
60 jaar koor
17 sept. 2006
50 jaar koor

De aanvraag voor een pauselijke onderscheiding gebeurt door de
pastoor van de parochie. Onze pastoor Sjef van der Maazen is geen
voorstander voor het aanvragen van deze onderscheiding, zoals hij
vaker duidelijk heeft verwoord. Onder zijn leiding zal in de Nicasiusparochie geen aanvraag naar het bisdom en Rome verzonden worden,
aldus de pastoor.
Eind november jl. stond in De Grenskoerier dat Trees de Werdt-Umans
in Budel een pauselijke onderscheiding heeft ontvangen voor de 50 jaar
dat ze in het kerkkoor van de OLV Visitatie zingt.

In memoriam Leo en Adje van Oss
Broer en zus
ontvangen de
pauselijke
onderscheiding
“Pro Ecclesia et
Pontifice”
voor hun grote
verdienste in ons
zangkoor.

In het aflopende jaar heeft Sterksel afscheid moeten nemen van twee
dorpsgenoten, die veel voor de Kerkgemeenschap hebben betekend, n.l.
Leo en Ad van Oss.
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Trouwe leden van ons kerkkoor, Leo 60 jaar als zanger, Adje heel lang
als dirigente en zangeres. Beiden beschikten over een heel goede
zangstem, Leo zong meermaals solo bij de H. Mis van Kerstmis of
Pinksteren, Adje had haar vaste solo in de Advent tijd en zij werd ook
vaak gevraagd om bij speciale gelegenheden solo te zingen. Soms
begeleid door David Schilleman, soms ook Jan van Winkel op de
klarinet.
Het dirigentschap werd haar a.h.w. een beetje opgedrongen, maar zij
heeft het tot het niet meer ging, trouw en voorbeeldig gedaan. Zelfs na
haar afscheid, begin 2014, had zij moeite het los te laten, bleef ze
aanbieden om als het nodig was te komen dirigeren.
Beiden zijn ze ook vereerd met het lintje van verdienste, Pro Ecclesia et
Pontifice.
Leo was een “Kerstkind” en ging daar prat op, hij was ook een bekend
figuur in zijn buurt, menig anekdote valt er over hem te vertellen. Wat
hijzelf het liefst aanhaalde was het verhaal over zijn bedrijf, waar Dora
het paardengebeuren regelde en b.v. ook naar keuringen ging. Als er
dan handelaren kwamen, die naar de baas vroegen, ging ze doodleuk
Leo halen en liet hem, zo goed en kwaad als het ging, de dingen
afhandelen. In die tijd was het ook nog niet zo gewoon, dat een vrouw
deze dingen deed!
Adje was in het dorp een veel gezien persoon, iedere dag liep ze met
haar hond(en) haar rondjes , in het dorp en ’t liefst in de bossen, want
ze was graag buiten. Dit heeft ze tot op hoge leeftijd volgehouden.
Altijd in voor een praatje, ze was ook heel gastvrij, bezoek was altijd
heel welkom. Ze was ook een trouwe bezoekster van het Eetpunt in het
Dorpshuis, ze was graag onder de mensen.
Sterksel verliest in Adje en Leo twee markante personen, echt van de
oude garde! Het is aan de volgende generatie om ook zulke personages
neer te zetten!
(Mw. H. Willemsen)

14

Kerstmis 2017

“Mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid.”(Lc. 2,30.31)
Kerstmis
Licht dat ons aanraakt
en kleur geeft aan de wolken
alsof een onzichtbare hand
de hemel heeft geopend.
Straks wordt het weer nacht
en pakken donkere wolken
zich misschien weer samen
tot een grauw en duister wolkendek.
Geraakt door dit Licht
mogen u en ik lichtbrengers zijn
waar de nacht heerst
en kleur geven
aan een grauw en duister bestaan.
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Feest pater Wim Giesen
Op zondag 8 oktober 2017 hadden wij een speciale gast in Sterksel.
Pater Wim Giesen vierde hier zijn 65-jarig priesterfeest én het feit dat
hij op 17oktober zijn 90ste verjaardag hoopte te vieren.
Pater Giesen is niet in Sterksel geboren, maar zijn ouders kwamen in
1932 naar Sterksel en woonden in de boerderij aan de Pastoor
Thijssenlaan, die de naam Agneshoeve droeg.
Hier groeide hij op tot hij naar het seminarie ging voor de opleiding tot
priester bij de paters van het Goddelijk Woord.
In onze kerk deed hij 65 jaar geleden zijn eerste mis voor hij in Brazilië
zijn werk ging doen. En zo als dat toen gebruikelijk was, werd dit
groots gevierd in ons dorp.
Ook werd de kersverse missionaris niet met lege handen wegge- stuurd,
er werd ruimhartig gegeven in de collecte.
Zondag 8 oktober was er feest. Pater
Giesen droeg de mis op in een
feestelijk versierde kerk b.g.v. zijn 65jarig priesterfeest. Tevens vierde hij
zijn 90e verjaardag. In de mis werd hij
geassisteerd door pater Piet Bongers.
Het koor zong mooi en stemmig. Een
welkomstwoordje werd uitgesproken
door Wim Stolp van het Missiecentrum.
Een mooie viering waar naar huidige begrippen veel mensen bij
aanwezig waren, net als 65 jaar geleden, maar toen was hij overladen!
Na het" Lang zal hij leven" kwam het moment om de jubilaris te
feliciteren en veel mensen maakten daar gebruik van.
Daarna ging het naar Valentijn waar in een kleiner gezelschap herinneringen opgehaald konden worden in het koffieuurtje. Een gezellige
koffietafel verzorgd door José en Jack gaf aan dit samenzijn een
waardig slot.
Sterksel eerde hiermee Pater Giesen die 65 jaar geleden naar Brazilië
vertrok. Door de jaren heen werd hij ook vanuit Sterksel volop gesteund!
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Ook nu kreeg hij een collecte mee van € 70,-- In zijn dankwoord
verwoordde pater Giesen het zo mooi: "Al is mijn familie al jaren van
Sterksel vertrokken, het voelt aan als- of ik hier thuis kom. Allen
bedankt voor de goede zorgen!"
(Wim Stolp)

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel
De Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel herinnert ons in hun
kerstfolder eraan dat het nu met
Kerstmis precies 90 jaar geleden is
dat pastoor P. Thijssen voor de eerste
keer de heilige mis opdroeg in het
nieuwe kerkgebouw in Sterksel. De
eerste steen werd gelegd op 12 juli
1927 en deken de Bruin uit Heeze
heeft op 18 december 1927 de kerk
ingezegend. Op 21 mei 1928 werd de
kerk plechtig geconsacreerd door mgr.
A. Diepen. De nieuwe kerk werd
toegewijd aan de oorspronkelijke
patrones van de Heerlijkheid: de H.
Catharina van Alexandrië.
De oude kapel, gebouwd in 1866 en toegewijd aan St.-Gertrudis, bleef
wel staan en kreeg de bestemming van parochiehuis en werd als
zodanig veel gebruikt. Eind 1950 werd ze echter pakhuis en op 24 mei
1976 gesloopt.
Vermelden we nog dat in 1916 Sterksel een zelfstandige parochie werd
met de naam H. Catharina van Alexandrië.
===================================================

ZALIG KERSTFEEST
EN
GELUKKIG NIEUWJAAR
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Hoe omgaan met de krimp?
We weten het allemaal en vele mensen ervaren het ook aan den lijve:
het aantal kerkgangers neemt af, ook hier in Sterksel. Het aantal
betrokken parochianen wordt minder. Elke week worden ‘s zaterdags
het aantal kerkgangers geteld en in de afgelopen maanden lag het aantal
een paar keer onder de 50. We zien een krimp in het kerkelijk leven:
minder kerkgangers in het weekend, minder priesters, minder doopsels,
minder eerste communicanten, minder vormsels, enz. Alles wordt
kleiner. Hoe ga je nu met deze toestand om? Hieronder staan enkele
punten.
1. Heel belangrijk is : stop met klagen. Klagen heeft geen zin. Spreek
niet steeds over de negatieve kanten, over alles wat niet meer is. We
weten allemaal dat de kerk kwetsbaar is geworden. Maar het is niet
zinvol om daarover te klagen, want het maakt somber en is niet
aantrekkelijk voor nieuwkomers. Als lokale kerkgemeenschap dienen
we uitnodigend te zijn en in woord en daad duidelijk te maken in wie
we geloven en wat dat geloven voor ons betekent.
We hebben in Sterksel een prachtige kerk, een huiskerk zou je mogen
zeggen. Een huiselijke sfeer. Hier komen christenen samen om te
bidden en te zingen en om hun geloof te verdiepen. Hier ontstaat
gemeenschap, verbondenheid. Het is een ontmoeting met de Heer,
maar ook met elkaar. Samen vier je immers je geloof. Heel positief dat
de Muziekvereniging een kerstconcert in de kerk geeft. (zie blz.19)
Klagen past niet bij een gelovig vertrouwen dat uiteindelijk God zelf
zijn Kerk draagt. Het laatste woord van een gelovige is daarom niet
wanhoop, vertwijfeling, afhaken, maar hoop, interesse, verdieping en
inzet. Als dat kleine groepje gelovigen eens zoveel kracht uitstraalt dat
anderen daardoor geraakt en aangesproken worden !!
2. Wees als kerk aanwezig in de lokale gemeenschap. Te veel kerken
zijn naar binnen gekeerd en hebben geen boodschap meer aan het leven
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buiten de kerk. Christenen weten dat ze een missionaire opdracht
hebben, d.w.z. dat je mag aannemen dat ze voor hun geloof uitkomen.
Het geloof, de kerk of de parochie is een veel besproken onderwerp
tijdens verjaardagen en feesten.. Daarbij neemt men geen blad voor de
mond. De verhalen van een strenge kerk met regels en wetten komen
naar boven, de mondigheid en vrijheid van de mens, de status van de
pastoor, de afname van het kerkbezoek, de onvrede over mistoestanden
in de kerk, enz.
Iedereen heeft daarbij zijn eigen ervaring en beleving. Frustrerend is
echter dat mensen niet meer bereid zijn om te luisteren naar de verhalen
van anderen of hoe het ook anders kan en is geweest. Waarom alleen
maar negatieve uitspraken en geen respect hebben voor hen die wel
uitkomen voor hun geloof én wat dat geloof voor hen betekent?
Waarom mogen zij dat niet zeggen? Maar durven zij dat ook?
3. Doorbreek de sprakeloosheid. Als we niet alles in het werk stellen
om mensen woorden te leren voor hun geloofsbeleving, zal het geloof
nog meer verdampen. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. En
ieder kan dit op zijn/haar manier ter hand
nemen. Dit kan gebeuren in werkgroepen, in
zangkoren, in informatieavonden.
Bij de voorbereiding op de 1e communie en
het vormsel worden ouders betrokken in het
project. Zij worden uitgedaagd om over hun
eigen geloofsleven na te denken en in gesprek met hun kinderen dit
geloof te verdiepen. Hun wordt gevraagd om samen met hun kind over
geloven na te denken én te handelen.
4. Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij met ouderen die
wel in de kerk komen. Het is goed om ouderen te koesteren. Te vaak
wordt gezegd dat we een kerk van ouderen zijn, alsof zij een probleem
zijn en te veel van het goede zijn. Wees blij met die ouderen. Zij hebben
de kerk opgebouwd en gevoed. Zij kunnen een brug vormen naar hun
kinderen en kleinkinderen, die bijna nooit meer in de kerk komen.
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Zaterdagavond 23 december 2017 zal er een uniek concert
plaatsvinden in Sterksel, een uniek concert in kerstsferen!
Van tevoren in de stemming komen op het kerkplein met een warme
chocomel of glühwein en daarna wegdromen met mooie klanken en
lichteffecten in een prachtige omgeving.
Het concert wordt verzorgd door de fanfare & slagwerkgroep van
Muziekvereniging De Heerlijkheid, waarbij zij muziek in kerstsfeer
ten gehore brengen. Zij worden ondersteund door zangeres
Veerle Henkens, die gezongen heeft in de Jubileummis@Sterkselcity.
De kerk zal verfraaid worden met diverse lichteffecten en versierd worden
in een idyllisch, unieke kerstsfeer. Buiten de kerk wordt het kerkplein
omgetoverd tot een sfeervol ontvangstplein met een knisperend vuurtje,
een glaasje glühwein en muzikale noot door onze eigen jeugdfanfare!
Vanaf 19.00 uur bent u welkom op het kerkplein om alvast in de stemming
te komen. De toegang voor het “kerstplein” is gratis..
Om 20.00 uur is het concert in de kerk. Hiervoor wordt een vergoeding
gevraagd van € 6,--, waarvan een deel ten goede komt aan de parochie.
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Misintentie
“Waar kan ik een mis bestellen en wat kost een misintentie?” vraagt u
zich misschien af. U wil aan uw dierbare overledene blijven denken en
hem/haar laten noemen in een eucharistieviering. Zo blijft u met elkaar
verbonden.
Voor een misintentie vragen we € 11,-- Als u op een papiertje de
intentie schrijft én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te
worden én u stopt dit in een envelop in de deurbrievenbus zijkant kerk
(Beukenlaan 1) dan zorgen wij voor de rest. U kunt ook bellen naar dhr.
M. de Leeuw (= 2261934) of naar het secretariaat in Leende (=
2061215) en per bank betalen: NL30 RABO 0149300654

Ziekencommunie
Parochianen die niet naar de kerk kunnen komen en toch graag de
communie zouden willen ontvangen, mogen naar het secretariaat in
Leende bellen en dan zal de pastoor hen de communie komen brengen.

Colofon
Dit parochieblad is na overleg met pastoor Van der Maazen samengesteld door pater W. van Meijl en dhr. W. Stolp, die voor het drukken
zorgt. Heeft u vragen of tips of wetenswaardigheden, dan houden wij
ons aanbevolen. Het adres: Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 0402061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com

Parochiesecretariaat
Waar kunt u terecht met al uw vragen omtrent de parochie?
Op het lokale secretariaat in Leende, Dorpstraat 48, tel. 2061215
elke werkdag geopend van 8.30 uur – 11.30 uur.
Voor bestuurlijke aangelegenheden verwijzen we u naar het secretariaat
in Geldrop. (= zie bestuur, p. 5 )

