
    

  

 

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 

De maand november is de maand van Allerheiligen én Allerzielen. Onze gedachten gaan dan naar 

onze dierbare overledenen en we willen stilstaan bij dit gemis en deze leegte én willen toch een 

boodschap van hoop en vertrouwen horen of lezen. 

 

Stilstaan bij onze dierbare overledenen betekent terugdenken, terugkijken op hun leven en de vele  

onvergetelijke herinneringen een rol laten spelen. Zij zorgen ervoor dat verlies een plek kan krijgen. 

 

Maar we willen ook vooruitkijken. We zijn gelovige mensen en krijgen vanuit ons geloof een 

boodschap mee. Dit aardse leven is weliswaar beëindigd, onze 

levensweg loopt ten einde, maar op het einde is het Licht. We gaan 

over naar een ander leven, een nieuw en eeuwig leven, zoals de bijbel 

ons leert. Daarbij zijn de woorden van Jezus zo belangrijk, want Hij is 

door die dood heengegaan. God heeft Hem uit die dood gehaald en 

Hem laten binnenkomen in dat nieuwe en eeuwige leven. Dat hebben 

de eerste christenen zo ervaren en die boodschap willen ze ons 

doorgeven.  

 

God laat de mens niet in de steek. “Wie in Mij gelooft”, zegt Jezus, “die zal leven, ook al is hij 

gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dit?” Het is 

dus een kwestie van geloof, van overgave. 

 

In deze novembermaand staan we stil bij de vergankelijkheid van het leven. We krijgen wel een 

boodschap mee, van hoop en vertrouwen: Je bent niet dood. (zie blz. 4). 

 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

* Op 4 oktober jl. stond in het Eindhovens Dagblad : Vluchtelingen mogelijk onder dak in pastorie. 

Dit bericht deed de nodige stof opwaaien. “Wat is hier aan de hand?” vroeg menigeen zich af. Hoe 

is dat mogelijk? Komen er statushouders in de pastorie te Leende en waar moeten wij dan naar toe? 

Tellen wij niet meer mee? Weten die bestuursleden wel wat er dagelijks in die pastorie gebeurt? (zie 

Nieuwsbrief, september 2016) Waarom is hier geen overleg over geweest? Spontaan vormde zich 

een groepje verontruste parochianen, die diezelfde avond vergaderd hebben. Namens deze mensen 

heeft dhr. Jac Staals een brief naar mgr. G. de Korte geschreven, waarin de bezorgdheid werd 

uitgedrukt en de vraag voorlopig een halt toe te roepen aan deze plannen inzake de pastorie in 

Leende. Voor zover bekend, is nog geen antwoord van de bisschop gekomen. Op zondag 9 oktober 

gaf pater Van Meijl een korte toelichting op dit krantenbericht en zei dat mgr. R. Mutsaerts op 17 

oktober naar Leende zou komen om met de contactpersonen over de pastorie te spreken. 
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* Op 17 oktober jl. was de halfjaarlijkse bijeenkomst van de contactpersonen van de verschillende 

parochiële werkgroepen onder leiding van p. W. van Meijl. Er waren 19 personen aanwezig, wat 

getuigt van grote betrokkenheid. In deze vergadering was ook de voorzitter van het kerkbestuur van 

de RK Nicasiusparochie aanwezig, mgr. R. Mutsaerts, alsook de bestuursleden John Hessels 

(Mierlo) en Anneke Hulsen (Leende). Het voltallige kerkbestuur was derhalve aanwezig en kon uit 

eerste hand horen én ervaren wat er hier in Leende op pastoraal, sociaal en materieel gebied 

gebeurt. Maar de voorzitter van het kerkbestuur zei meteen dat hij daarvoor niet gekomen was. Hij 

kwam de aanwezigen vertellen c.q. opleggen wat er met de pastorie ging gebeuren: verkopen of 

verhuren. Het ligt aan degene die het meeste geld neertelt, want de financiën in de Nicasiusparochie 

lopen terug en als voorzitter moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen, ook al is dit in zijn eentje, 

aldus de voorzitter van het kerkbestuur. De aanwezigen benadrukten de pastorale en sociale 

aspecten van de pastorie én hun bereidheid mee te denken om geld bijeen te brengen, zodat de 

pastorie voorlopig open blijft, maar de voorzitter luisterde hier niet naar. Zijn besluit stond vast: de 

pastorie wordt verhuurd of verkocht. Met die boodschap verlieten mgr. R. Mutsaerts en John 

Hessels de vergadering. 

Hierna hebben de aanwezigen overlegd wat ze in deze situatie kunnen doen. Besloten werd dat dhr. 

Jac Staals meteen een brief naar mgr. G. de Korte gaat schrijven, waarin hij namens de aanwezigen 

bezwaar maakt tegen zowel de inhoud van de mededeling van de voorzitter van het kerkbestuur 

alsook tegen zijn handelwijze. We zijn voor overleg en willen onze verantwoordelijkheid nemen, 

zoals de bisschop in zijn beleidsnota schrijft. Deze brief zullen alle aanwezigen dan ondertekenen, 

wat ook gebeurd is. Voor zover bekend is nog geen reactie vanuit het bisdom gekomen.   

 

* Op zondag 23 oktober hebben we in de eucharistieviering van 10.00 uur aandacht geschonken aan 

het gouden echtpaar Jan en Nelly van der Heyden-Smets. Op het einde van de viering werd het 

gouden bruidspaar toegezongen én bedankt voor hun vrijwilligerswerk in de parochie. Van harte 

proficiat en alle goeds voor de toekomst. 

 

* Op elke maandagavond van de oktobermaand hebben we om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden 

in onze kerk. Het waren praktisch dezelfde mensen die aanwezig waren. Hoeveel er telkens 

gekomen zijn? Samen met de leden van het koor: rond de 40. Toch een mooie groep!! In 

Leenderhof hebben op woensdag 26 oktober onder leiding van em.-pastoor Van Loon ruim 30 

bewoners in het grand café het rozenhoedje gebeden en geluisterd maar Marialiedjes. Fijn. 

 

* Op zondag 23 oktober vierden we wereldmissiezondag. De open schaalcollecte bracht € 551,62 

op. Heel hartelijk dank voor deze gulle gaven. 

 

* Naar jaarlijkse gewoonte gaan de leden van de KBO in het najaar op bedevaart. Dit jaar ging de 

tocht op dinsdag 25 oktober naar Heppeneert, een klein plaatsje, juist onder Maaseik (België). Acht 

jaar geleden ging de bedevaart ook hier naartoe. De bus was nu bijna vol, 46 personen. Om 14 uur 

was de eucharistieviering waarin p. W. van Meijl voorging en diaken Jos Vancleef uitleg gaf over 

deze bedevaartplaats, waar Maria wordt vereerd onder de naam: Onze Lieve Vrouw in rust. Het was 

een fijne en rustgevende viering. Hierna kregen de leden koffie met vlaai en nadien stond een 

treintje te wachten, die hen met de nodige uitleg door Maaseik én Aldeneik aan de Maas reed. Met 

een gezamenlijk eten in Torn werd deze dag afgesloten. Met voldoening kijken de aanwezigen terug 

op deze geslaagde middag. 

 

* Voor de 3
e
 keer op rij vond de St.-Hubertusviering dit jaar weer in het kasteel te Heeze plaats, 

alsook de zegening van ruiters, paarden en honden bij gelegenheid van hun slipjacht. Bij een 

schitterend weer en op deze unieke locatie werd de viering op 29 oktober in het koetshuis ge- 

houden, waarbij pastoor W. van Meijl voorging en de jachthoornblazers voor de muzikale invulling 

zorgden. Een inspirerende eucharistieviering waarbij ruim 120 mensen aanwezig waren. 

Onder de bezielende leiding van Peter Vogels (†) werd de Hubertusviering in 2012 en 2013 in onze 

kerk gehouden en nadien in het kasteel te Heeze. De zegening bij de opening van de slipjacht 

bestaat al langer. 
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* Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die het kerkhof zo keurig onderhouden. Het ziet er 

prachtig uit en is een visitekaartje. Dankjewel, heren, voor jullie inzet en betrokkenheid. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 2
e
 weekend van december te laten verschijnen. 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 
 

Doopsels 
 

* 16 oktoberi 2016: Maud Simkens,  dochter van Roel Simkens en Joke Simkens- 

   Cobben en zusje van Bas, Halvenne, Leende. 

* 16 oktober 2016 : Luuk Schoone, zoon van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg; 

   Vennenhof, Gastel. 

* 23 oktober 2016 : Lot van Stipdonk, dochter van Marco van Stipdonk en Geertje 

   van Stipdonk-Schepens en zusje van Fem. Kraanven, Leende. 

 

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat deze 

kinderen veilig en gezond mogen opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en  leven  in de geest van 

Jezus. 

 

Bezinning 
Rijk ben je als je ’s morgens 

blijmoedig aan de dag begint. 

 

Rijk ben je als je ’s avonds 

rust en jezelf kunt vinden. 

 

Schatrijk ben je als je bij alles 

Blijft hopen en vertrouwen. 

 

 

Overleden 
 

* 2 oktober 2016 :  Miet Valkenaars-Hamers, echtgenote van Sjef Valkenaars (†). Zij 

    heeft in het Postkantoorstraatje gewoond en is 97 jaar geworden. 

* 6 oktober 2016 : Maria van Goch-Looijmans, weduwe van Paul van Goch. Zij 

    heeft de laatste jaren gewoond in Leenderhof en is  93 jaar geworden. 

* 19 oktober 2016 : Bart van Dijk, echtgenoot van Lucia van Dijk-Knoops (†). Hij 

   heeft de laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 86 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. 
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ALLERZIELEN 
 

Je bent niet dood. 

De Heer heeft je geroepen 

bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. 

Je hoeft geen rust en vrede 

meer te zoeken, 

je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. 

 

Je bent niet dood, 

je mag voor eeuwig leven. 

Je bent verlost van onvolkomenheid, 

van je pijn en het verdriet. 

God zal je geven een onbegrensd geluk, 

in onbegrensde tijd. 

 

Je bent niet dood, 

maar oh, wat zullen wij je missen, 

zoals mensen hun meest geliefde missen. 

God zij dank zijn de vele jaren 

van samenzijn en geluk 

niet meer uit te wissen. 

 

BIDDEN  VAN HET ONZE VADER : KLEINE  WIJZIGING 

 
Met ingang van de 1

e
 zondag van de advent zullen we een kleine verandering in het Onze Vader 

gaan bidden. Eindelijk zijn de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen tot een akkoord gekomen voor 

deze gezamenlijke tekst, die vanaf 27 november a.s. overal gebeden gaat worden.  

De nieuwe tekst luidt: (het vet gedrukte is de wijziging) 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. Amen 

 

BELEIDSNOTA VAN MGR.  G. DE KORTE 
 

Zoals u wellicht weet, heeft onze bisschop mgr. G. de Korte op 8 oktober jl. zijn beleidsnota met als 

titel: Samen bouwen in vertrouwen gepresenteerd.  In zijn 

begeleidend schrijven aan de pastores schrijft de bisschop: “Ik 

hoop dat u de tekst wilt lezen en bespreken binnen uw kring 

(pastorale teams, besturen, etc.). Hopelijk vindt u ook wegen om 

de nota binnen de geloofsgemeenschap onder de aandacht te 

brengen. Ik hoop dat mijn nota de gelovigen van ons bisdom mag 

bemoedigen en bevestigen. Lasten wij samen, in vertrouwen op 

Christus en elkaar, bouwen aan een hartelijke en gastvrije kerk.” 
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Daarom publiceren we hieronder een fragment uit genoemde beleidsnota, blz. 18 of  hoofdstuk 

twee, kopje “Kerkopbouw” :  

“Veel nieuwe parochies zijn, zo heb ik bij mijn dekenale rondgang begrepen, nog maar recent 

ontstaan. Het is van het uiterste belang om de kracht en het enthousiasme van de 

deelgemeenschappen niet te frustreren maar te stimuleren. Parochianen zullen worden 

aangesproken op hun kracht en interesse. Deze benadering kan leiden tot nieuwe vrijwilligers, 

nieuwe taken en activiteiten. Zo kan worden gewerkt aan een vitalisering van het parochieleven. 

Wij moeten niet alleen de onvermijdelijke krimp pastoraal begeleiden maar vooral het missionair 

elan versterken.” 

 

 

HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID 
 

Op 20 november a.s., hoogfeest van Christus Koning, wordt het Heilig Jaar beëindigd, dat onze 

paus Franciscus vorig jaar uitriep en als thema meegaf: De barmhartigheid van de Vader. 

We hebben in onze Nieuwsbrieven geprobeerd dit thema toe te lichten vanuit verschillende  

invalshoeken. Barmhartigheid uit zich immers in vele vormen. 

In deze Nieuwsbrief krijgt u een laatste bijdrage waarin de barmhartigheid van 

de Vader met een concreet voorbeeld wordt verduidelijkt. 

 

We staan stil bij de kruisiging van Jezus, waar alle vier evangelisten over 

schrijven. Terwijl Jezus op het kruis wordt genageld, richt Hij zich tot Zijn 

Vader en vraagt: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” 

(Lc. 23,34). Wat een geweldige uitspraak én bede!! Onschuldig op het kruis 

worden genageld en dan deze vergeving durven vragen. Wie kan Jezus dat 

nazeggen? Is dit geen uiting van barmhartigheid? Een juweeltje van 

barmhartigheid!   

 

En wat zien we? God kan niet onbewogen blijven. Hij zoekt de mens en wil met hem op weg gaan. 

De twee misdadigers op het kruis spreken met elkaar, de ene spot met Jezus, de ander zegt: Wij 

hebben het verdiend. Deze goede moordenaar voegt er nog aan toe: “Jezus, denk aan mij, wanneer 

Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.”(Lc. 23,42). Het is alsof God door de goede moordenaar naar 

Jezus toe spreekt. Indrukwekkend als je daarover nadenkt. En daarop antwoordt dan Jezus: 

“Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”(Lc. 23,43). Dit is hét teken van barmhartigheid. 

Door Jezus wordt duidelijk wie God is en hoe barmhartig Hij voor ons is. Hij vergeeft ons en 

schenkt ons toekomst. Je mag opnieuw beginnen. 

 

Vandaar de oproep aan ons allen: “Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.” (Lc. 6,36) 

 

CENTRUMPLAN : een vraagje 

 
Nu het centrumplan volop in de belangstelling staat, zou ik op het volgende willen wijzen en een 

vraag willen stellen. 

Als er een nieuw gemeenschapshuis komt, als het oude gemeentehuis wordt afgebroken, 

waar blijft dan het gedachtenisraam? Krijgt het een plaats in het nieuwe gemeenschapshuis? 

Weten de mensen in Leende nog hoe dat dit gedachtenisraam ontstaan is? 

 

Hierbij wil ik verwijzen naar het door Piet Willems geschreven boekje uit 1995: ‘Leende in de 

periode rond de Tweede Wereldoorlog’. Schrijver vermeldt dat Leende de Tweede Wereldoorlog 

betrekkelijk goed is doorgekomen. Uit dankbaarheid begon men kort na de bevrijding met het 

inzamelen van geld om een blijvend gedenkteken op te richten. Gedacht werd aan een gedachtenis- 

kapelletje, maar het ingezamelde geld bleek niet toereikend.  
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Via een enquête heeft de Leende bevolking zich nadien in grote meerderheid uitgesproken om het 

bijeengebrachte geld te besteden aan gebrandschilderde ramen voor de raadzaal en het trappenhuis 

van het nieuwe gemeentehuis. Begin februari 1960 werden ze geplaatst. Het raam in de trappenhal, 

14 meter hoog, is nog aanwezig. Het kon tijdens de verbouwing van het raad begin jaren negentig 

gespaard blijven. De afbeeldingen erop symboliseren van boven naar beneden: het gezin 

(trouwzaal), het gemeenschapsleven (raadzaal) en de opstanding, als herinnering aan het 

oorspronkelijke plan van de gedachteniskapel. Daarop wijst ook de in het raam aangebrachte 

evangelietekst: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven - wie gelooft in Mij zal leven - al is hij gestorven - 

1940-1945.’  

 

Op woensdag 5 mei 1960 zijn de ramen in een besloten plechtigheid aan het gemeentebestuur 

overgedragen. Burgemeester Arnold van de Lokkant (Haps 1903-Leende 1973) aanvaardde het 

geschenk van de bevolking met dank en ook pastoor Frans de Wijs (’s-Hertogenbosch 1890-

Eindhoven 1975) gaf uiting aan zijn vreugde over de veranderde gedachte. Hij deed de inzegening 

en ging nader in op de evangelische spreuk. Bij deze gelegenheid werd ook de koperen gedenkplaat 

onthuld waarop de namen van (dertien) Leendse oorlogsslachtoffers staan vermeld, ook de twee 

gesneuvelden in Nederlands-Indië. 

Voor zover bekend zijn er afspraken met de gemeente gemaakt dat dit prachtig gedachtenisraam in 

Leende moet blijven en niet onder de slopershamer mag komen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

TER  INSPIRATIE :    het kleine meisje hoop 

Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.  

Geloof en liefde zijn als vrouwen. 

 

Hoop is een heel klein meisje van niks. 

Zij stapt op tussen de twee vrouwen 

en iedereen denkt:  

die vrouwen houden haar bij de hand, 

die wijzen de weg. 

 



 7 
                                                                         

Maar daarvan heb ik meer verstand, 

zegt God, ik zeg: 

het is dat kleine meisje hoop 

dat al wat tussen mensen leeft 

hun heen en weer geloop 

licht en richting geeft. 

 

Want het is dat kleine meisje hoop 

- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven 

je denkt soms dat het zo onooglijk is -  

het is dat kleine meisje hoop 

dat de mensen zien laat, zien soms even, 

wat in het leven mogelijk is. 

 (Charles Péguy) 

KALENDER 

* Op dinsdag 8 november a.s. starten we voor de 8
e
 keer in successie met onze jaarlijkse bijeen- 

komsten “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Deze ontmoetingen zijn  bedoeld voor mensen die hun 

partner verloren hebben. Onder het genot van een kopje koffie/thee               op de koffie/thee      

kunnen de deelnemers hun verhaal kwijt.                                                     bij  de  pastoor                                   

De bijeenkomsten zijn laagdrempeling. Er wordt gepraat, gelachen,                                                 

overlegd en steeds komt ook een geestelijk woordje als vitamientje.      

Dit gezellig samen-zijn duurt van 10.30 uur tot 11.30 uur. Degenen die 

hiervoor in aanmerking komen, zijn van harte welkom.  

                        

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij mevr. Stuvel, tel. 206.1958      rouwverwerking             

of op de pastorie: tel. 206.1215               2016-2017 

* Op woensdag 9 november vindt om 20.00 uur in de pastorie de 1
e
 informatieavond plaats voor 

ouders van wie hun kind dit schooljaar de eerste communie gaat doen. Ouders die geen persoonlijke 

uitnodiging hebben ontvangen en wier kind in aanmerking komt om de 1
e
 communie dit schooljaar 

te doen, zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

* Op zaterdag 12 november is de volgende gezinsviering, die in het teken staat van Sint-Maarten. 

We beginnen met een lampionnentocht vanaf 18.30 uur, dan de viering in de kerk en afsluitend een 

bekertje warme chocomelk met een koekje. Van harte welkom. 

* Op woensdag 16 november vindt om 20.00 uur in de pastorie de 1
e
 informatieavond plaats voor 

ouders van wie hun kind dit schooljaar het sacrament van het vormsel gaat ontvangen. Ouders die 

geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en wier kind in aanmerking komt om het vormsel 

dit schooljaar te ontvangen, zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

* Op zaterdag19 november is de tweejaarlijkse VIP-avond, d.w.z. een dankjewel-avond voor de 

vrijwilligers in het pastoraat. We beginnen de avond met een eucharistieviering om 19.00 uur in de 

kerk, waarbij de koorleden hun patrones, de H. Cecilia, gedenken. Nadien is het gezellig samen-zijn 

in de Meent. 

* Op zondag  27 november zal het Heezer Vocaal Ensemble om 16.00 uur een 

adventsconcert geven in onze kerk. Vooraf geven ze een uitvoering in de HH. Maria 

en Brigidakerk in Geldrop (Zesgehuchten). Voor meer informatie verwijzen we u 

naar: www.heezervocaalensemble.nl én naar parochie Heilige Nicasius, home-

pagina. 

http://www.heezervocaalensemble.nl/


 8 
 

* Op zondag 4 december staat weer een gezinsviering gepland. De viering staat in het teken van 

sinterklaas. De Goedheilig Man zal met zijn pieten in de viering aanwezig zijn.  

* Op 11 december geeft ons Leends Accoord haar jaarlijks kerstconcert in onze kerk. De uitvoering 

begint om 14.00 uur. Toegang gratis. U bent van harte welkom. 

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

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pater 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 pater  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/

