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 Locatie Leende H. Petrus' Banden 

 
Beste mensen, 

 

Nu de Kerstdagen weer achter ons liggen, zijn we in afwachting van 

de jaarwisseling. Ondanks dat het heel onwerkelijk was dat de kerk op 

Kerstavond leeg bleef, zijn we blij dat we op beide Kerstdagen toch 

met veel gelovigen Kerstmis in onze kerk hebben kunnen vieren. 

Onze blik is nu gericht op het nieuwe jaar. Een nieuw jaar met nieuwe 

kansen en uitdagingen en hopelijk ook een nieuw jaar waarin we 

samen de coronapandemie weten in te dammen, zodat alles weer 

zoveel mogelijk ‘normaal’ wordt. 

 

Onze pastoor Van Meijl heeft ons vanuit het ziekenhuis laten weten 

dat het zachtjes de goede kant op gaat met zijn gezondheid, hoewel de 

revalidatie nog lang zou kunnen duren, aangezien zijn longen flink 

zijn beschadigd door het virus.  

 

Ook volgende week zullen wij weer een extra nieuwsbrief uitbrengen.  

 

Wij wensen u, mede namens Pastoor Van Meijl en em.-Pastoor Van 

Loon een prettige jaarwisseling en een gezegend, gezond en hoopvol 

nieuwjaar toe! 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

• Gedurende de afwezigheid van pastoor Van Meijl zullen de pastorale taken worden 

waargenomen door het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie. Voor spoedeisende, 

pastorale zorg kunt u contact opnemen met het secretariaat in Geldrop dat te bereiken is via 

telefoonnummer 040-2862364. 
 

• Voor reserveringen, opgeven van misintenties en overige parochiezaken kunt u op de pastorie in 

Leende terecht. Op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur is er altijd iemand aanwezig om u 

te woord te staan. 
 

• Voor de duur dat pastoor Van Meijl afwezig is, zal de zondagse viering beginnen om 09.30 uur. 

Dit is een tijdelijke regeling, zodat de voorgangers genoeg ruimte hebben om de volgende dienst 

op een andere locatie te verzorgen. Wij rekenen op uw begrip! 
 

• Helaas heeft het mannenkoor net voor Kerstmis besloten dat zij het vanwege de strengere 

coronamaatregelen niet verantwoord vinden om voorlopig de wekelijkse diensten met enkele 

zangers muzikaal op te luisteren. We zijn blij dat organist Jac Spoorenberg, die vanwege zijn 

gezondheid al een jaar niet meer achter het orgel heeft plaatsgenomen, bereid is om met 

orgelspel voor de muzikale invulling van de vieringen zorg te dragen.  
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KALENDER 

vrijdag 1 januari :  NIEUWJAARSDAG &  

HOOGFEEST V.D. HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 

09.30 uur eucharistieviering met orgelspel en zang  
 

zondag 3 januari :   FEEST VAN DRIEKONINGEN 

09.30 uur woord- en communieviering met orgelspel 
 

 

• Bij binnenkomst in de kerk vragen wij iedereen om de handen te desinfecteren. Ook vragen wij 

uw aandacht voor de onderlinge afstand van 1,5 meter (ook tijdens de communie-uitreiking)!  
 

• Vanwege de coronamaatregelen is er tijdens de vieringen geen samenzang en ook geen collecte. 

Wij hopen dat u uw bijdrage in de collecte wilt doen via de mandjes die op de tafels bij de 

uitgangen staan opgesteld. 

 

 

ACTIE  SCHOENENDOOS  
 

De oproep in onze nieuwsbrieven is 

door de kinderen goed beantwoord. In 

verband met de strengere 

coronamaatregelen en de daaraan 

gekoppelde voortijdige sluiting van de 

basisscholen was het aantal ingeleverde 

schoendozen via de basisscholen dit jaar 

minder. Gelukkig hebben de kinderen 

met hun ouders tijdens de Kerstdagen 

nog tientallen schoenendozen mee naar 

de kerk gebracht. De ingeleverde 

schoendozen hebben tijdens de Kerstdagen voor het priesterkoor gestaan. Heel veel dank aan de 

kinderen voor hun mooi versierde schoenendoos met die inhoud voor de kinderen in Gambia. Op 

deze manier hebben zij die kinderen gelukkig gemaakt. Prachtig!! Nico Maas zorgt er voor dat de 

schoendozen ook deze keer weer goed terecht komen. Wat zal dat een feest zijn voor die kinderen 

als zij weer verrast worden. Wat zullen ze blij en gelukkig zijn !!  

 

KERSTSTAL EN VERSIERING 

Op Eerste kerstdag zijn 139 mensen naar de kerststal komen kijken en op Tweede kerstdag waren 

dat er 77. Fijn dat zoveel mensen naar de kerk zijn gekomen en zo het kerstgebeuren actueel houden.  

Dank aan de vrijwilligers die toezicht hebben gehouden in deze kerstdagen. Ook dank aan de 

mannen die de kerststal hebben opgebouwd. Een bijzonder woord van dank is voor de dames van de 

siergroep die onder aanvoering van Gusta de Beer weer een prachtige versiering hebben laten zien. 

We kunnen er allen van genieten. De kerststal zal nog tot en met zondag 10 januari in de kerk staan.  
 

   

 



 3 

TER  INSPIRATIE 
 

Er is een oud jaar heengegaan 

van vreugde en verdriet 

en de verhalen van elk hart 

geen mens van d'ander ziet. 

Je kijkt nog één keer achterom, 

wat was, is thans voorbij: 

een beetje vreugd en soms veel zorg, 

het kwam bij jou en mij. 

 

De oude deur wordt dichtgedaan, 

het nieuwe jaar breekt aan. 

Hoe zal het met zoveel, het huis, 

de baan, de kind'ren gaan? 

Het is nog onbekend gebied, 

geen mens weet wat er wacht, 

een hand, een arm vol tederheid, 

die heel veel pijn verzacht? 

 

Een nieuw jaar heeft zich aangemeld. 

Betreed het met een lach 

en denk dan aan je medemens, 

die ook genieten mag. 

Maak er, als 't kan, een feestgang van, 

versier het met elkaar, 

zodat je aan het einde zegt: 

't Was een bijzonder jaar! 

 

                     

 

 

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

Deze extra Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende. 

Het parochiesecretariaat is hier tijdelijk elke werkdag open van 9.30 – 10.30 uur. Telefoon 040-

2061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl   

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

