
 

          

 

 

 

 

 

parochie   H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende 

                      

 

VOORWOORD 

 

Wij, christenen, bevinden ons nu in de Veertigdagentijd. In de liturgie van de kerk bidden we: “Dit 

is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd 

van grotere trouw aan de sacramenten waarin we zijn herboren.”  

 

Elk sacrament is een ontmoeting met de Heer, een ervaring van een liefdevolle en barmhartige 

Vader. In deze context wil ik mijn gedachten laten gaan naar het woord “bemoedigen.” We hebben 

allen in ons leven bemoediging nodig, juist nu we zoveel negatiefs rondom ons zien en ervaren’ 

 

Bemoedigen is niet alleen maar praten en delen met elkaar. Het is ook luisteren en nabij zijn en tot 

zichzelf laten komen. Bemoedigen heeft te maken met de juiste snaar raken en de ander het gevoel 

geven dat er hoop en vertrouwen is. Bemoedigen is het goede in de ander zien en dat naar boven 

halen. 

 

Bemoedigen is niet altijd aanmoedigen : “Kom op! Zet hem op! Succes!” Dat werkt in de sport, op 

het voetbalveld,  en als je een klus moet klaren. 

 

Als wij als gelovige mensen in Jezus’ naam samenkomen, willen 

we elkaar bemoedigen. We willen dan luisteren naar Gods’ woord 

en elkaar verhalen vertellen en ervaringen meedelen om rijker in 

het leven te staan. Om meer vertrouwen te krijgen en de zekerheid 

dat Hij ons nabij is. Want Jezus is toch de bron van ons leven. 

 

Het doel van alle bemoediging is Jezus Christus. Hem beter leren kennen en zijn blijde boodschap 

handen en voeten geven is onze opdracht. Bemoedigen betekent in bijbelse zin dat we elkaar zicht 

op Christus geven en elkaar Christus laten zien. In deze Veertigdagentijd worden we uitgenodigd 

hier meer aandacht aan te schenken. 

 

Een heilzame Veertigdagentijd toegewenst, 

p. W. van Meijl, sds 

 

 

Vieringen in de Goede Week en met Pasen 

 
* 20 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. 

 

* 24 maart: WITTE DONDERDAG 16.30 : eucharistieviering in het Leenderhof   

                                                                       m.m.v.mannenkoor 

       (Om 19.00 : geen viering hier in de kerk!! 
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 Wel een eucharistieviering om 19.00 uur in Sterksel met  

 aanbidding tot 22.00 uur m.m.v. de Erewacht) 

* 25 maart: GOEDE VRIJDAG 15.00 : viering in de kerk n.a.v. de dood van Jezus 

     19.00 : viering in de kerk : Goede Vrijdagviering 

* 26 maart: PAASZATERDAG 15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof 

     21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de 

                                                                       paaskaars van Leende én van Sterksel 

* 27 maart  HOOGFEEST VAN PASEN 11.00 : plechtige hoogmis met beide koren 

       

* 28 maart TWEEDE PAASDAG  10.00 : eucharistieviering m.m.v. het mannenkoor                                                                     

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

* Met grote tevredenheid kijken we terug op de carnavalsmis op zaterdag 6 februari jl. Een volle 

kerk met veel muziek, gebed en lezingen. Een sfeervolle eucharistieviering. Radio Horizon was 

aanwezig en heeft de viering rechtstreeks uitgezonden. Maar ze hebben er ook een film van 

gemaakt. U kunt die bekijken op onze website: www.parochie-leende.nl, trefwoord “nieuws uit de 

parochie.” 

 

* De collecte in die carnavalsmis heeft € 358,55 opgebracht, waarvoor heel hartelijke dank. Zoals 

aangekondigd zullen van dit bedrag enkele banieren worden gekocht, ter verfraaiing van ons 

priesterkoor.  

 

* Op Aswoensdag was de kerk ook heel goed gevuld. Fijn dat er zoveel jongeren aanwezig waren 

en dat de jeugdraad zelfs gespeeld heeft onder de communie.  Een nieuwtje in de viering was wel de 

korte verbranding van enkele oude palmtakken. Met de as van palmtakjes wordt het askruisje 

uitgereikt. Dit jaar gaven niet alleen de pastoor, maar ook prins Jan-Willem d’n Urste én prinses 

Angelique II uit Sterksel het askruisje. Het is veelzeggend dat ook de carnavalsvereniging uit 

Sterksel (=de Ossedrijvers) in de viering aanwezig was. 

 

* Schoenendoosactie voor Gambia. Zoals we in de vorige 

Nieuwsbrief schreven, zijn de 63 pakjes en dozen per container 

naar Gambia verzonden en daar zijn de kinderen er heel blij 

mee. Een onverwacht cadeautje uit Leende. Op die manier 

maken kinderen elkaar blij en zorgen voor een stukje 

levensvreugde.  

Voor meer informatie verwijzen we naar dhr. Nico Maas die 

onlangs uit Gambia is teruggekeerd en met eigen ogen heeft 

gezien hoe het materiaal per container is aangekomen en 

verdeeld werd in die dorpen in Gambia. Prachtige vorm van solidariteit!! 

 

* In het weekend van 27-28 februari is in de verschillende locaties van de Nicasiusparochie 

meegedeeld dat kapelaan Peter Koen per 1 mei a.s. gaat werken in de binnenstadparochie van 

Tilburg. Hij is erg blij met zijn nieuwe benoeming en hij ziet de samenwerking in het pastorale team 

aldaar met heel veel vertrouwen tegemoet. Er komt hier in de Nicasiusparochie niemand voor 

kapelaan Koen in de plaats; dus daarom zullen er toch wat aanpassingen gaan komen voor wat 

betreft het aanbod en het tijdstip van heilige missen. 

Hier bij ons in Leende en Sterksel blijft alles bij het oude, zolang pater W. van Meijl zijn pastoraal 

werk blijft doen. Als geloofsgemeenschap in Leende én Sterksel zijn we kapelaan Koen heel 

dankbaar voor zijn inzet en bijdrage in onze geloofsgemeenschappen en wensen we hem heel veel 

zegen en innerlijke vrede en geluk toe in zijn nieuwe parochie. 

 

 

 

http://www.parochie-leende.nl/
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* Radio Horizon gaat met een nieuw initiatief starten. Op zondagochtend zal tussen 9.00 en 9.15 

uur het programma “Het geestelijk vitamientje” te beluisteren zijn. Gedurende een 3-tal minuten zal 

de pastoor uit één van de parochies van waaruit radio Horizon uitzendt, aan het woord komen. De 

spits wordt afgebeten op zondag 6 maart door pater W. van Meijl. Deze uitzending wordt als proef 

gezien. Vanaf Pasen, 27 maart, zal het  geestelijk vitamientje elke week te beluisteren zijn. De 

dominee uit Heeze neemt ook aan dit programma deel. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van april uit te geven. Heeft u 

suggesties, op- of aanmerkingen, dan zien we die gaarne tegemoet. 

 

 

THE  PASSION 

 

Voor de 6
e
 keer op rij wordt op Witte Donderdag “The Passion” opgevoerd. Na de evenementen in 

Gouda (2011), Rotterdam (2012), Den Haag (2013) Groningen (2014) en Enschede wordt dit jaar 

op 24 maart dit unieke en eigentijdse muziekspektakel opgevoerd in de 

binnenstad van Amersfoort.  

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 Amersfoort op weg naar 

het hoofdpodium. Ontdek meer over Jezus en wat er voorafgaat aan het 

paasverhaal.  

De uitzending is meer dan de moeite waard om te bekijken. 

 

 

BEDEVAART  NAAR   FRANKRIJK    7-13 OKTOBER 2016 

Vanuit de Nicasiusparochie wordt een bedevaart naar Frankrijk georganiseerd, waarbij geloof, 

cultuur en geschiedenis centraal staan. In het portaal van de kerk hangt de affiche.   

Prijs vanaf € 510 p.p. 

- Beleef de mystiek in vijf beroemde gotische kathedralen. 

- Ontdek de kleine weg van de heilige Theresia in Lisieux.  

- Ervaar het drama van de Tweede Wereldoorlog in Normandië. 

Op woensdag 20 april a.s. is een informatieavond in Geldrop, 

Stationsstraat 15. Van harte welkom. 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

* 21 februari 2016: Dries Maas, zoon van Edwin Maas en Rieky van der Kruis en 

   broertje van Lise; Strijperstraat 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn ouders en familie. We hopen dat dit kind 

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

* 8 februari 2016:  An van Laarhoven-van Asten, weduwe van Harry van Laarhoven.  

    Zij heeft gewoond in de Margrietlaan en is 96 jaar geworden. 

* 10 februari 2016: Nicole van Engelen-van Hout, weduwe van Ton van Engelen. Ze 

    heeft in de Nachtegaallaan gewoond en later in Eindhoven en is 76 jaar geworden. 

* 22 februari 2016: Jos Waterschoot-Dekkers, echtgenote van Jan Waterschoot. Ze 

    heeft gewoond in de Kraanven en is 79 jaar geworden. 

* 1 maart 2016: Liza Mulders-de Groot, weduwe van Theo Mulders. Ze heeft de laatste jaren in 

    Leenderhof gewoond en is 90 jaar geworden. 

* 1 maart 2016: Gonny van den Berg-Liebregts, weduwe van Jan van den Berg. Ze heeft gewoond  

    in de Schoolstraat 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. 

 

 

BEDEVAART   NAAR   ROME 

 

In het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid vindt in Rome op 15 november 2016 een 

bijeenkomst plaats van katholieke pelgrims uit Nederland. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch sluit 

zich aan bij de Nederlandse bedevaart van maandag 14 t/m zaterdag 19 november 2016 om gehoor 

te geven aan de oproep van onze paus Franciscus. 

Naast ons bisdom zullen ook de andere bisdommen, parochies uit het hele land en vele katholieke 

organisaties in dit Heilig Jaar op pelgrimage gaan naar de 

Eeuwige Stad.  

 

Ons leven is immers een pelgrimstocht en in dit Heilig Jaar 

wordt daar bijzondere aandacht aan geschonken. We mogen 

door de Heilige Deur gaan, in Rome en in vele andere 

kathedralen,  om Gods barmhartigheid te ervaren. Tijdens de 

bedevaart naar Rome is er een algemene audiëntie met paus 

Franciscus. 

Wie meer wil weten over deze Nederlandse pelgrimage naar Rome  kan terecht bij mw. A. van der 

Els (avdels@bisdomdenbosch.nl) tel. 073-681 81 11. 

 

 

DANKBETUIGING 

Vanuit onze zusterparochie in India schrijft de overste, pater Noble George, onderstaand bericht: 

Thank you note 

Dear Fr.Wim van Meijl, 

Greetings from Sts.Peter & Paul Parish Laitkynsew to all the parishioners of St.Petrus-

Banden Parish. Hope that all are in good health, mind and body. I write this letter very special way 

to express our sentiments of gratitude to Fr. Wim  van Meijl and the parishioners who are willingly 

contributed € 3214 for the cause of Sts. Peter & Paul Parish Laitkynsew. We have received this 

mailto:avdels@bisdomdenbosch.nl
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amount and will use this money for the renovation of the hostel for the boys. At present 

we have 20 hostel children who are staying in a very congested place. It was a great help for our 

parish. 

Together with the parish community here would like to thank you whole heartedly for the 

sum of money that you have spared for us. We are indeed blessed with your gesture of sharing 

generously in order to help the people of this remote area. It is with gratitude we pray for you that 

God may shower abundant blessings upon each one of you in the parish. 

Yours in the Divine Saviour 

Fr. Noble George SDS 

Sts. Peter & Paul Parish,  Laitkynsew 

E mail: mnoblesds@yahoo.com 

Beste P.Wim van Meijl, 

Groeten vanuit de parochie St.Peter & Paul in Laitkynsew aan alle parochianen van de 

parochie St. Petrus' Banden. Ik hoop dat allen gezond zijn naar ziel en lichaam. Ik schrijf deze brief 

heel bijzonder om onze gevoelens van dankbaarheid uit te drukken aan P. Wim  van Meijl en aan de 

parochianen die bereidwillig de som van € 3214 hebben bijgedragen voor de belangen van de  

 

 

 

parochie St. Peter & Paul in Laitkynsew. Wij hebben dit 

bedrag ontvangen en zullen het besteden voor  de 

vernieuwing van het tehuis van de jongens. Op dit 

ogenblik hebben wij er 20 kinderen die er zich als het 

ware opeengehoopt in een zeer enge ruimte bevinden. 

Jullie bijdrage was een zeer goede hulp voor onze 

parochie. 

Samen met de parochiegemeenschap hier willen wij jullie 

heel hartelijk danken voor het geldbedrag dat jullie voor 

ons hebben uitgespaard. Wij zijn inderdaad gelukkig en 

gezegend met jullie gebaar van edelmoedig delen met het 

doel de mensen in dit veraf gelegen gebied te helpen. 

Dankbaar bidden wij dat God overvloedige zegeningen mag uitstorten over ieder van jullie in de 

parochie.  

 Pater Generaal uit Rome, inzegening school 

 

HEILIG  JAAR  VAN  BARMHARTIGHEID 

In deze Nieuwsbrief willen we onze paus Franciscus aan het woord laten: 

“Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar 

nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal 

een manier zijn om ons geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is ten 

overstaan van het drama van de armoede, en om steeds meer door te dringen tot 

de kern van het evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de 

mailto:mnoblesds@yahoo.com
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goddelijke barmhartigheid. De prediking van Jezus houdt ons deze werken van barmhartigheid voor, 

opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leerlingen.  

“Laten we opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid ontdekken: 

 te eten geven aan de hongerigen, 

 te drinken geven aan de dorstigen, 

 de naakten kleden, 

 de vreemdelingen opnemen, 

 de zieken bijstaan, 

 de gevangenen bezoeken, 

 de doden begraven. 

En laten we niet de werken van geestelijke barmhartigheid vergeten: 

 de twijfelenden raad geven, 

 de onwetenden onderrichten, 

 de zondaars vermanen, 

 de bedroefden troosten, 

 beledigingen vergeven, 

 lastige personen geduldig verdragen, 

 tot God bidden voor de levenden en doden.” 

(pauselijk schrijven “Misericordiae vultus”,  nr. 15) 

In de volgende Nieuwsbrief willen we hier nader op ingaan. Wat kan ik concreet doen? 

  

TER INSPIRATIE  

Jezus zegt: “Ik ben de deur.     

Wanneer iemand door Mij binnenkomt,  

zal hij worden gered.”(Joh. 10,9) 

Jezus is de deur tot de Vader,               

bij Hem mag je thuiskomen.   

Thuiskomen in de Liefde,               

op adem komen, een nieuw begin.            

God  is barmhartig, voor iedereen!  

Voor hen die niet op bedevaart kunnen gaan naar Rome of naar de bedevaartkerken in ons land 

schrijft paus Franciscus:  

“Daarnaast denk ik aan hen die om verschillende redenen niet naar de Heilige Deur kunnen gaan, in 

de eerste plaats zieken, bejaarde en alleenstaande mensen die hun huis niet kunnen verlaten. Het zal 

voor hen een grote steun zijn om hun ziekte en lijden te beleven als een ervaring van de nabijheid 

van de Heer,  die in het mysterie van zijn lijden, dood en verrijzenis de koninklijke weg aanduidt 

om zin te geven aan pijn en eenzaamheid. Deze beproeving met geloof en vreugdevolle hoop 

beleven, de communie ontvangen, deelnemen – ook via de moderne communicatiemedia – aan de 

mis en aan het gemeenschappelijke gebed zal voor hen de manier zijn om de jubileumaflaat te 

ontvangen.” ( Pelgrimsboekje Buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid, p.8-9) 
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VASTENACTIE 

 

Zoals u onlangs in De Parel heeft kunnen lezen  (17 februari 2016)  hebben de  parochiële 

missiecentra van de gemeente Heeze-Leende en Cranendonck  gekozen voor een eigen project :  

 
Zonne-energie voor medische hulpposten in de bush van "North-West" Provincie in 

Kameroen. 

 

Er wordt dus geld ingezameld voor een zonne-energieproject dat ervoor moet zorgen dat zwangere 

vrouwen in afgelegen gebieden van Kameroen veilig kunnen bevallen. Met behulp van zonne-

energie kan er straks in plattelandsgebieden in Kameroen op een relatief goedkope en duurzame 

manier gebruik worden gemaakt van medische hulp bij 

bevallingen. 

 
Met de mensen aldaar ontwikkelde De Nederlandse Stichting 

Hope een zonne-energie systeem. Twee panelen, een accu en 

een standaard acculaadsysteem kunnen  (naast oplaadpunten 

voor mobieltjes en PC’s) vijftien LED-lampen, twee LED-

onderzoeks-lampen en een koelbox 24 uur per dag 

betrouwbaar van energie voorzien. Gebruiks- en 

onderhoudsvriendelijk,  duurzaam, en milieuvriendelijk; 

kosten € 2700,--. Direct te gebruiken  in elke medische 

hulppost, hoe afgelegen ook. 

Grotere medische hulpposten missen node apparatuur die meer energie vraagt: zoals sterilisatie en 

een beademingsapparatuur. Zo’n zonne-energiesysteem met een kleine generator maakt dat 

mogelijk; kosten € 6000,-. 

 

 

U doet toch ook mee? 

Ons doel is om gezamenlijk minimaal 3 kleine en 2 grote centra te helpen.  

 
Hoe verloopt de actie? 

 

In de Goede Week (21-26 maart a.s.) ontvangt u een zakje met een foldertje in De Parel. Wilt u 

hierin uw bijdrage doen en afgeven in de pastoriedeur of in de collectebussen in de kerk? 

U kunt ook overschrijven: het rekeningnummer is :  Zonne-energie Kameroen: Bankrekening 

NL37 RABO 0308 2884 75 

 

 

KALENDER   

 

* 6 maart: om 11.30 uur gezinsviering, die in het teken staat van de eerste communicantjes. Het is 

voor hen een kennismakingsviering met alles wat er in de kerk gebeurt. Ouders, broertjes en zussen, 

opa’s en oma’s, peter en meter zijn van harte uitgenodigd. 

 

* 7 maart : “Lind Mert” of  halfvastenmarkt. Naar jaarlijkse gewoonte zijn de leden van de 

Zonnebloem met hun begeleiders van harte welkom in de pastorie voor een kop koffie/thee met een 

brokmop en een gezellig onderonsje. 

 

* 9 maart : van 12.30 – 13.00 uur startbijeenkomst in de pastorie van de 

vormelingen van dit jaar. Onderstrepen en beleven van het wij-gevoel als ze 

het sacrament van het vormsel gaan ontvangen.  
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* 14 maart : gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof om 19.00 uur. Zoals reeds enkele jaren 

gebruikelijk willen we ook dit jaar het sacrament van de ziekenzalving in een gezamenlijke viering 

toedienen aan de bewoners van Leenderhof, waarbij de bewoners van het Marijkeplein ook van 

harte welkom zijn. Meer informatie op de pastorie, tel. 040-2061215 

 

* 14 maart : om 20.30 uur jaarvergadering van het dameskoor in de pastorie. 

 

* 16 maart : om 20.00 uur vindt in de pastorie de 2
e
 informatie-avond plaats voor de ouders van de 

eerste communicanten. Naast een theoretische gedeelte worden praktische afspraken gemaakt. 

 

* 20 maart : om 11.15 uur: gezinsviering die in het teken staat van Palmpasen. Kinderen uit groep 5 

maken een palmpasenstok en brengen die na de viering in processie naar Leenderhof én het 

Marijkeplein. Via de kerk willen we duidelijk maken dat deze  kinderen aan oudere mensen denken 

en hen een palmpasenstok willen overhandigen.  

 

* 25 maart : om 18.45 uur bijeenkomst in de pastorie van alle vormelingen van dit jaar om met 

elkaar te video te bekijken “Jesus Christ Superstar”. Nadien is er een korte bespreking. 

 

* 3 april : in de viering om 10.00 zullen de vormelingen zich aan de geloofsgemeenschap 

voorstellen. Een viering met een bepaald thema en een grote inbreng van de vormelingen. 

 

 

 

 

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

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/

