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 Locatie Leende H. Petrus' Banden 

 

VOORWOORD 

 

Beste mensen, 

 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, staan we aan de vooravond van Palmzondag, 

het begin van de Goede Week. Dit jaar moeten de Goede Week noodgedwongen 

thuis vieren. Het coronavirus heeft ons allen in de greep en er zijn flinke 

maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We 

leven momenteel in een ongekende, onzekere en voor sommigen een angstige 

wereld. Waar gaat het allemaal naar toe? Hoe lang duurt dit nog? Komt er dan 

geen perspectief?  

 

Hoe bizar het ook klinkt, het wordt ook dit jaar Pasen. We leven momenteel nog 

in de veertigdagentijd. Die periode doet ons denken aan het joodse volk dat 40 jaar door die 

woestijn moest trekken. Wat heeft dat volk aan ontberingen gekend ?? Wat heeft dat volk allemaal 

meegemaakt? 

 

En toch… en dat is de boodschap : zij zijn aangekomen in het beloofde land. Er is hoop, er is 

uitzicht, er is toekomst!! Dat wordt ons, christenen, duidelijk gemaakt door het leven en sterven van 

Jezus van Nazaret. Hij is gekomen namens zijn Vader God. Hij heeft een blijde boodschap 

gebracht. Hij is toegejuicht op Palmzondag, maar enkele dagen later door zijn eigen vriend 

verraden, gevangen genomen, gemarteld en als misdadiger aan het kruis genageld en gestorven. 

Maar God heeft Hem niet in de steek gelaten. God heeft Jezus door die dood heen gehaald en die 

Jezus leeft weer. Er is nieuw leven mogelijk. Dat is de boodschap van Pasen, ook in deze moeilijke 

tijd van het coronavirus. Wij blijven die boodschap van Pasen verkondigen, ondanks alles. De Heer 

leeft en Hij is ons nabij, alleluia. 

 

 

Deze ikoon spreekt 

voor zichzelf. 

 

De uitgestrekte hand 

van God. 

 

Komt allen tot Mij. 

 

 

 

 

Zalig Pasen 
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Natuurlijk zullen we elkaar in onze kerk missen in de vieringen van de Goede Week en Pasen. Dat 

heb ik van verschillende parochianen mogen horen en ook ikzelf ga hier de vieringen én de vele 

kerkgangers met Pasen missen. Vanuit ons klooster in Hamont denk ik aan u en nemen wij de 

intenties op in onze dagelijkse gebeden. 

Hoe kunnen we dan in Leende de Goede Week en Pasen buiten de kerk vieren? Ik wil u wijzen op 

radio, of tv (stem ook maar eens af op TV Horizon, zondag 11 uur) of internet. Het zal er dit jaar 

op aankomen dat van ieder van ons een extra inspanning wordt gevraagd. Zo wordt het begrip 

"huiskerk“ (zie blz.4 tot 6 ) opnieuw ontdekt en weer actueel. Je dient er zelf iets van te maken. 

 

In deze moeilijke tijd wens ik u allen de vrede en de vreugde van Pasen toe. 

Christus heeft voor ons een blijde én hoopvolle boodschap. Laten we ons door Hem inspireren. 

p. W. van Meijl 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op zondag 8 maart hebben onze 9 vormelingen zich aan de geloofsgemeeschap voorgesteld. Ze 

deden dit aan de hand van een sprekend thema, dat enkele 

moeders hadden uitgedacht én uitgewerkt. Het thema was : Tot 

bloei komen. Een moeder had een grote bloembol gemaakt, die 

voor het altaar werd geplaatst en de vormelingen hadden ieder 

een eigen stok met een eigen bloem gemaakt én daarop een tekst 

geschreven, die bij het onderwerp past. 

 

Hier zijn hun antwoorden : 

1. Ik heb nodig om tot bloei te komen : zonlicht, school, familie 

en vrienden. 

2. Ik heb nodig om tot bloei te komen : vrienden, eten en een 

mooie dag. 

3. Ik heb nodig om tot bloei te komen : familie, vrienden en mijn dieren. 

4. Ik heb nodig om tot bloei te komen : sport, vrienden, eten en een mooie dag. 

5. Ik heb nodig om tot bloei te komen : mijn gezin en familie, de natuur, dieren en soms rust en 

    stilte. 

6. Ik heb nodig om tot bloei te komen : familie, liefde, vriendschap. 

7. Ik heb nodig om tot bloei te komen : liefde, plezier, passie en fijne mensen om mij heen. 

8. Ik heb nodig om tot bloei te komen : mijn ouders die mij overal in steunen, familie en vrienden 

    die ervoor zorgen dat ik mij niet alleen hoef te voelen. 

9. Ik kom tot bloei door mijn lieve ouders, zusje en alle lieve, aardige mensen om mij heen. Door  

    leuke dingen te doen met mijn vriendinnen en andere mensen waar ik van hou. En te genieten van 

    de kleine dingen in het leven. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat is mijn motto. 

 

* Op dinsdag 10 maart jl. was de zevende en laatste bijeenkomsten van dit         op de koffie/ thee 

winterseizoen. Het gaat hier over de rouwverwerking, die we bewust heel              bij de pastoor      

laagdrempelig willen houden en daarom de titel heeft gekregen : “Op de 

koffie/thee bij de pastoor”. We mogen terugblikken op zeven geslaagde 

bijeenkomsten waarin de opkomst tussen de 20 - 25 personen ligt. De werk- 

groep zorgt ervoor de deelnemers zich meteen thuis voelen in de grote kamer 

van de pastorie. De huiselijke sfeer is uiterst belangrijk. Iedere keer opnieuw 

staan er prachtige bloemstukken op tafel en voor koffie/thee met iets erbij 

wordt gezorgd. Wat zo belangrijk is, is het praatje met elkaar. Elkaar ontmoeten   rouwverwerking 

en lief en leed  met elkaar delen.                                                                                  2019 - 2020 
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Op het einde van deze  laatste bijeenkomst hebben de aanwezigen een handig boekje ontvangen, 

waarin alle uitgesproken teksten van dit seizoen te vinden zijn. Een boekje als bemoediging. 

Tevens hebben we in deze bijeenkomst afscheid genomen van Monique Stuvel, die aan de 

oorsprong staat van dit parochieel gebeuren. We zijn haar bijzonder dankbaar voor dit initiatief en 

voor haar jarenlange inzet, van november 2009 tot heden.  Ze ontving een bos bloemen en de 

pastoor gaf haar een parochiële oorkonde voor haar grote betrokkenheid. 

 
* Door de uitbraak van het coronavirus hebben onze bisschoppen voorgeschreven om vanaf het 

weekend 14/15 maart geen eucharistievieringen meer in de kerk te houden in het weekend. Ook in 

Leenderhof zullen geen vieringen gehouden worden. Een heel ingrijpende, onwennige, maar 

noodzakelijke maatregel om het coronavirus tegen te gaan. De Mariakapel is wél open voor gebed, 

bezinning en het ontsteken van een kaarsje. Proberen we het beste uit deze situatie te maken. 
 

* Op vraag van kerken hebben we meegedaan en op woensdag 19 maart om 19.00 

uur de klokken geluid als teken van meeleven, van hoop en troost voor al die 

mensen die door het coronavirus zijn getroffen. Natuurlijk ook als teken van 

respect en dank voor alle zorgverleners, in welke branche dan ook. Proficiat voor 

hun toegewijde inzet.  
Aansluitend aan deze oproep van de klokken heeft pastoor Van Meijl vanaf dat 

moment een extra nieuwsbrief uitgegeven, die vooral bedoeld is  voor alle 

eenzame en kwetsbare dorpsgenoten. Die extra nieuwsbrief wordt digitaal 

verspreid. Er ligt telkens een uitgeprint exemplaar in kleur in de Mariakapel. Het 

is de bedoeling dat mensen die brief meenemen als troost en hoop in deze barre 

tijden. Neem ook een exemplaar mee voor hen die dit extra vitamientje goed kunnen gebruiken !! 

 

* Op vraag van enkele parochianen hebben we meteen alle medewerking verleend aan het initiatief 

om via RTV Horizon de mensen in Heeze-Leende én Cranendonck nabij te zijn in een extra viering 

op zondag om 11.00 uur, die vanuit één van de kerken wordt uitgezonden, waarbij de pastores in 

gebed verenigd zijn. De eerste uitzending was op 22 maart om 11.00 uur vanuit Leende. De 

ontvangen reacties waren heel positief. Dit is eigen, vertrouwd, nabij, was de reactie. 

 

* Een nieuw nummer van het Nicasiusnieuws is verschenen (jrg. 2, nr. 2). Degenen die dit blad niet 

in hun brievenbus hebben ontvangen, kunnen een exemplaar meenemen in de Mariakapel. Ook kunt 

u de tekst vinden op de website van de parochie : www.parochienicasius.nl. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van mei uit te geven. Wegens de 

opgelegde maatregelen inzake het coronavirus verloopt het parochieleven heel anders. We houden u 

op de hoogte. Eigen bijdragen of suggesties voor de nieuwsbrief zijn van harte welkom. 

 

 

CORONACRISIS - gebed 
 

In deze crisistijd vragen onze bisschoppen onderstaand gebed te bidden. Samen in gebed staan we 

immers sterk. 

 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

http://www.parochienicasius.nl/
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Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid.  

Door Christus onze Heer. 

Amen. 

 

 

WAT DOE JE IN DEZE CORONATIJD  AAN GODSDIENSTBELEVING? 

 
Door de opgelegde maatregelen van de overheid om het coronavirus in de dammen, zijn we 

gedwongen om thuis te blijven. Dat is voor menigeen geen gemakkelijke opgave. Het sociale leven 

lijdt eronder, - we kennen allemaal voldoende (schrijnende) voorbeelden - en voor velen komt het 

kerkelijk, godsdienstig leven in een heel ander perspectief te staan. Christenen wordt gevraagd om 

thuis hun godsdienstig leven te voeden en er iets fijns van te maken. Het gaat dus om de huiskerk. 

 

Deze gedachte sluit goed aan bij het familiepastoraat (zie Nieuwsbrief, september 2019).. Het gaat 

hier om het herontdekken van de huiskerk. De huiskerk is een gemeenschap van gedoopten die 

samen komen volgens Jezus’ woord: “Waar er twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik 

in hun midden.” Vanuit dit besef wordt in de huiskerk het geloof niet alleen doorgegeven, maar ook 

geleefd en gevierd.  

 

In deze belangrijke periode van het kerkelijk jaar (= Goede Week en Pasen) dienen we dit jaar op 

een andere manier te beleven en te vieren. We hebben gelukkig de digitale wegen. We kunnen via 

de TV de christelijke boodschap  horen. Elke zondag is op NPO 2 om 9.15 uur een kerkdienst (EO), 

vervolgens een geloofsgesprek én eucharistieviering en om 11.00 uur kunt u op TV Horizon de 

gebedsdienst in een van de kerken van de gemeente Heeze-Leende én Cranendonck meevieren.  

Als u die dienst volgt en als u iets aan die huiskerk wil doen, mag ik dan enkele bruikbare tips 

geven? 

1. Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed 

Ruim wat op zodat de plek rust uitstraalt. Ga met de 

juiste intentie de dienst op de TV of op de radio, of op je 

computer volgen. Waarom zou je als gezin niet even bij 

elkaar gaan zitten en de dienst volgen? 
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2. Ontsteek een kaars vóór/in het begin van de viering 

Om in de juiste stemming te komen, kun je een kaars of enkele kaarsjes ontsteken, voor je eigen 

intenties of voor andere noden. 

Plaats het kruisbeeld in de buurt van het toestel en ontsteek een kaars of een lichtje, opdat de Heer 

zijn licht over je laat komen.  

Een afbeelding van een heilige of een icoon erbij plaatsen zorgt voor sfeer. 

3. Lichaamshoudingen 

Ga niet ‘luilekker’ in de zetel liggen, zoals je bij andere programma’s misschien doet. Een 

ontvankelijke gebedshouding is wel aangeraden om open te staan voor hetgeen er gaat gebeuren: 

God die concrete mensen wil ontmoeten en bemoedigen opdat zij kracht en steun mogen ervaren 

om zelf een licht in deze wereld te zijn. Een zekere aandacht is op zijn plaats. Waarom zou je in het 

begin van de viering niet beginnen met het kruisteken?  

Waarom zou je uit eerbied van het Woord van God niet gaan staan? 

Door een aandachtige houding inspireer je elkaar. 

 

4.  Samen luisteren naar het Woord uit de bijbel en de verkondiging 

  

In de Mariakapel kunt u het gebedenboekje van de zondag vinden. Hieraan staan de lezingen en ook 

bemoedigende teksten. 

Maak een ommetje, haal een frisse neus en loop de Mariakapel binnen voor het boekje. 

Waarom zou je de vaste antwoorden niet mee uitspreken en misschien zelfs meezingen waar je 

kunt?  

5. Gebedsintenties  

Nog meer dan anders kun je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de 

zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden. 

Waarom zou je je eigen gebedsintenties niet mogen noemen en een kaarsje ontsteken? (zie punt 2)  

6. Solidariteit 

Zeker in deze veertigdagentijd nodigt de kerk ons uit om onze solidariteit concreet te maken. Nu we 

dat niet kunnen doen via de collecte in de kerk, zijn er andere mogelijkheden. Het vastenzakje dat in 

de Middenstandsbelangen zat. Je kunt het gebruiken voor je bijdrage en in de huisbrievenbus van de 

pastorie doen. Of je kunt een overschrijving doen op het nummer dat op het vastenzakje staat. Of je 

doneert aan een andere organisatie die zich inzet voor armen, vluchtelingen of andere kwetsbare 

mensen.  

 

7. Onze Vader en vredeswens 
 

Waarom zouden we niet samen het Onze Vader bidden? Samen in het gezin!  Dit gebed kan een 

manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in handen te leggen van de God 

van alle leven.  

Probeer de vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens 

die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je verbonden wil weten.  Besef dat miljoenen 

mensen dezelfde woorden beluisteren en meebidden.  
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8. Gebed bij de geestelijke communie 

Met eigen woorden kun je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze 

uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. De Heer kent ons en weet wat er in ons hart omgaat. Hij wil 

ons nabij zijn in lieve mensen om ons heen. 

In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons 

gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht. 

  

9. Slotgebed en zegen 

Op het einde van de viering richt de priester zich biddend tot God en nadien geeft hij de zegen. 

Waarom zouden we daarbij geen kruisteken maken? Dat God ons mag leiden, behoeden en het 

beste in ons naar boven halen. Hij wil ons steeds nabij zijn, zodat we in vrede verder kunnen gaan. 

 

PAROCHIECHRONIEK 
 

Overleden 

* 18 maart 2020 : Cecile Beijk-van Daal, echtgenote van Jan Beijk. Ze woonde de 

    laatste jaren in Leenderhof en is 90 jaar geworden.  

 

Ons medeleven gaat uit naar echtgenoot Jan en zijn familieleden. 

Wij wensen hen 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 hen 

steunen. 

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,                       

in de palm van Gods hand.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit is niet het jaar 

waarop er een kruis 

gezet wordt door Pasen. 

 

Nee !! 

 

Dit is het jaar  

waar het Pasen is 

in de woestijn. 
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KALENDER 

Op voorschrift van de bisschoppen mogen er tot en met 31 mei a.s. geen officiële liturgische 

vieringen in de kerk plaatsvinden. Kerkelijke uitvaarten mogen wel onder extra maatregelen. 

Dit betekent dat het aangekondigde passieconcert ook niet zal plaatsvinden. De parochiële 

activiteiten staan nu op een laag pitje. 

 

TER  INSPIRATIE :  wachten op het wonder 

Ik heb gehoord 

dat velen van jullie 

op een wonder 

zitten te wachten,  

een wonder dat ik, jullie God, 

de wereld zal redden. 

 

Maar hoe zal ik redden 

zonder jullie handen? 

 

Hoe zal ik kunnen rechtspreken 

zonder jullie stem? 

 

Hoe zal ik liefhebben 

zonder jullie hart? 

 

Vanaf de zevende dag 

heb ik alles uit handen gegeven, 

heel mijn schepping 

en heel mijn wondermacht. 

 

Niet jullie, 

maar ik 

wacht nu op het wonder. 

(Luc  Gorrebeek) 

 

 

►  De opgegeven misintenties vóór of  tijdens de coronaperiode zullen wel op zondag via TV 

Horizon (11 uur) genoemd worden én een kaarsje zal daarvoor ontstoken worden. Na de coronatijd 

zullen we de intenties in de wekelijkse eucharistieviering noemen en een kaarsje laten branden. U leest 

de misintenties dan in de Middenstandsbelangen, zoals voorheen. 

 

 

 

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

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder 

leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593. 

Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 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/

