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Gelukkig worden de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld. Een hele verademing voor vele 

mensen. De samenleving zit niet meer echt op slot. Mensen krijgen meer vrijheid, meer ruimte. 

Natuurlijk dienen we de 1,5 meter afstand na te leven en drukte te vermijden. Maar er is hoop en 

uitzicht én het vertrouwen dat eenieder zich aan de richtlijnen gaat houden, want samen kunnen we 

het coronavirus onderdrukken. We zijn immers voor elkaar verantwoordelijk. 

 

Ook op kerkelijk gebied is er vanaf 1 juni een versoepeling. U kunt het lezen op blz. 5 t/m 7. 

 

Terugblikkend op deze onwennige coronatijd stelt 

menigeen zich de vraag : Wat heb ik nu geleerd van 

deze periode ? Negatief ? Positief ? 

 

Mag ik u enkele christelijke gedachten meegeven ?  

 

1. De ervaring van kwetsbaarheid én afhankelijkheid van de moderne mens. 

We weten dat de hedendaagse mens tot heel veel in staat is, op zoveel verschillende gebieden. Hij 

denkt vaak alles te kunnen en zo machtig als God te zijn. Maar dat kleine virus, Covid 19, maakt 

zijn kwetsbaarheid duidelijk, over heel de wereld. De trotse mens trilt op zijn voetstuk. 

Bovendien heeft hij ook zijn afhankelijkheid ervaren. We zijn afhankelijk van elkaar, maar ook van 

God. We hebben ervaren hoe mensen in afzondering toch met anderen verbonden waren. Er was 

grote solidariteit, creativiteit ; er was geweldige inzet voor elkaar, tot het uiterste toe. 

 

2. Leren leven met de angst voor het onzekere. Hoeveel mensen hebben in onzekerheid geleefd of 

leven nu nog in onzekerheid ? Kan ik mijn werk behouden ? Hoe gaat het met onze gezinssituatie, 

met onze familie, waar spanningen en conflicten waren? Bij hoe velen speelt de angst nog steeds 

een grote rol ? Het virus loert nog altijd om de hoek. Moeten we dan leren leven met een onzicht- 

bare vijand, die steeds een andere naam krijgt ? Gelukkig de mens die zich in zijn angst tot God kan 

richten en mag ervaren dat God altijd nabij is en kracht en licht schenkt. 

 

3. Leren omgaan met tegenslag en beperkingen. Dit heeft te maken met (zelf)beheersing. Wat laat 

ik toe in mijn leven en wat niet ? Wat bouwt op en wat breekt af ? Het heeft weinig zin steeds te 

klagen en alleen maar het negatieve van de coronacrisis te zien. Je kunt aan dit gebeuren toch een 

positieve wending geven ! Laat je niet verlammen of ontmoedigen door die continue stroom aan 

nieuwsberichten ! Het moge duidelijk zijn dat deze coronatijd ons leven heeft veranderd.  Hoe zal 

het zijn als alles weer normaal wordt ? 

 

Ik mag hopen dat de ongekende creativiteit in deze coronaperiode én de geweldige solidariteit onder 

de mensen vruchten mogen dragen, zodat we weer op een normale manier in vrede en vreugde  met  

elkaar mogen samenleven. 

 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

* Op 4 mei wordt traditiegetrouw Dodenherdenking gevierd. Wegens de coronamaatregelen is het 

dit jaar heel anders verlopen. Van de contactcommissie kregen we te horen dat de gemeente Heeze-

Leende dit jaar niets zou doen. Maar het was toch ook 75 jaar bevrijding van Nederland !! Intern 

werd toen besloten dat de gemeente, zoals in de voorgaande jaren, voor de krans zou zorgen. Maar 

hoe ging het dan verder? Op initiatief van onze pastoor werd met elkaar overlegd en een aangepast 

programma uitgevoerd. In kleine groep, met de 

nodige afstand, trokken vanuit het portaal van de 

kerk enkele vendeliers en tamboers met burge- 

meester en pastoor en leden van de contactcom- 

missie naar het monument, waar de vlag werd 

gehesen, de krans neergelegd, de toespraak van 

de burgemeester gehouden én de last post 

gespeeld. Dit alles werd vooraf opgenomen 

zonder publiek en op 4 mei via RTV Horizon 

uitgezonden. 

* Op 10 mei stond de 1
e
 communieviering gepland. Dit had een heel bijzondere viering moeten zijn 

omdat we zo blij zijn met het aantal : 22 jongens en meisjes uit onze geloofsgemeenschap. Het 

coronavirus heeft echter roet in de feestelijke gebeurtenis gegooid.  

Maar de pastoor heeft samen 

met de werkgroep toch de 

aandacht geschonken aan 

deze kinderen.  

In de uitzending van TV 

Horizon kwamen ze allemaal 

in beeld  

en de jarige Luna  

was samen met haar mama 

aanwezig, om  

toch stil te staan bij deze 

gebeurtenis  

én bij moederdag.  

* Geheel onverwacht is op 14 mei in de leeftijd van 83 jaar overleden : Lieve Smits-Rodts. Zij was 

van 2 oktober 2017 lid van ons dameskoor. We zijn haar dankbaar voor haar trouwe inzet en betrok- 

kenheid. De uitvaartdienst in Schoorsveld, Heeze, heeft in besloten kring plaatsgevonden. Moge 

Lieve nu blijven voortleven in Gods nabijheid. 

* Op 15 mei hebben K. Hurkmans, J. Verduijn en Frans van Weert de 6 bloembakken naast de kerk 

geplaatst, voorzien van potaarde en de nodige bloemen. Op deze manier krijgt ons eeuwenoud 

gebouw een extra uitstraling. Dank je wel leden van de klusjesgroep. 

* Op woensdagavond 27 mei hebben de kerkklokken voor de laatste keer geluid in deze coronatijd. 

Een landelijk initiatief om een boodschap van hoop en vertrouwen te laten horen én van dank en 

waardering voor alle zorgverleners. Tevens hebben we wekelijks een extra nieuwsbrief laten 

verschijnen en de ontvangen reacties waren heel positief . Dit initiatief voorziet in een behoefte. 
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Deze extra nieuwsbrieven hebben we gebundeld. Wie zo’n exemplaar wenst of denkt iemand anders 

er een plezier mee te doen, mag het bundeltje in de pastorie komen afhalen. 

* Op zaterdag 30 mei werd voor de 3
e
 keer de bekende huiskamerquiz door TOB (= Trots op 

Blaosdonk) georganiseerd, vooral bedoeld voor mensen die in quarantaine zijn. Dit keer kwam de 

uitzending van RTV Horizon weer vanuit de pastorie. De programmamakers hebben echter bij dit 

prachtig avondweer voor de tuin gekozen en het was een geweldige sfeer onder de verlichte 

kerktoren. 

* Op 3 juni heeft em.-pastoor A. van Loon herdacht dat hij 70 jaar geleden tot priester is gewijd. 

We hebben in deze coronatijd met zijn beperkingen toch de nodige aandacht aan deze uitzonderlijke 

gebeurtenis geschonken. U hebt het kunnen zien en horen op RTV Horizon en ook in de pers 

stonden berichten over dit platina jubileum. Van harte proficiat met dit jubileum en Gods rijke 

zegen voor de toekomst. 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van juli uit te geven. Uw reacties en 

suggesties zijn van harte welkom. 

OVERLEDEN 

* 30 mei 2020 : Tinus Verhoeven, echtgenoot van Frida Verhoeven-Bos (†). Hij 

heeft gewoond Narcislaan/Leenderhof en is 89 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze familie en ieder die door dit 

overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op 

haar verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeft te gaan 

en mensen mag 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.  

 

UIT  DE  OUDE  DOOS 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief beloofden, drukken we hier de tekst af dat onze feesteling, em.-

pastoor A. van Loon,  in De Galm, Pasen 1986, heeft geschreven naar aanleiding van de vaststelling 

dat er steeds minder kerkgangers waren. 

Met angst en pijn …. 

De kerktelling wees ook dit jaar weer een teruggang aan van honderd kerkbezoekers in het 

weekend. Bijna was het aantal kerkbezoekers gezakt onder de duizend. 

Toen de pastoor dat zag, werd hij bedroefd. 

Hij ging voor de Heer staan en zei : 

Het wordt mij bang te moede, 

als ik de uittocht zie van hen, 

die bij ons horen en in deze kerk 

met ons eens de maaltijd vierden 

en luisterden naar ’s Heren Woord. 
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Zestien jaar al mag ik voorgaan 

aan het altaar van de Heer, 

om te proberen met hen samen 

de zin te zoeken van het leven 

met zijn vreugde en verdriet 

en hoop te putten uit een zicht 

op God, die ons nabij wil zijn. 

Wat doe ik verkeerd? 

Want in die zestien jaren 

- ik moet het wel erkennen, 

want cijfers liegen niet - 

is het aantal van hen die trouw 

ter kerke komen nagenoeg gehalveerd. 

Ik schaam me dood. 

Men zegt: … kijk eens daar …en daar … 

Dan valt het hier nog mee… 

Een schrale troost voorwaar! 

Want hoe zou ik me kunnen troosten 

aan nog groter onheil elders 

als het “kleine” onheil hier al zoveel pijnen kost? 

Men zegt: dat het belangrijker is 

om  voor je medemens goed te zijn 

dan in de kerk te komen bidden… 

Dat geeft nog minder troost. 

Want dit zegt toch de Heer: 

Het belangrijkste is: God beminnen boven al, 

En het tweede, maar wel daaraan gelijk, 

je naaste lief te hebben als jezelf. 

Het is niet goed als je de Een 

uitspeelt tegen de ander 

of de ander tegen de Een. 

Want God en mens…ze horen bij elkaar. 

Men zegt…men zegt.. en dan denk ik soms: 

hoe lang nog praat men mij een uitvlucht aan 

om rust te geven aan mijn bang geweten? 

Want als de Heer mij later eens zal vragen: 

“Waar zijn mijn vrienden toch gebleven?” 

wat zal ik dan nog kunnen zeggen? 

Ik sta beschaamd, het hoofd gebogen 

en zal als Job mijn mond niet open doen. 



 5 

Of toch… - als mij de moed tenminste 

niet ontbreekt - … dan zal ik zeggen: 

“God, Gij zijt toch altijd nog 

een goede Vader voor hen allen. 

Gij zijt toch altijd nog de Vader 

die wacht op zijn verloren woon. 

Heb dan nog even geduld met hen en mij. 

Ze zijn nog onderweg naar U, 

al lijkt die weg oneindig lang. 

De wind en de tijd witten hen vaak tegen. 

Maar toch : ze houden veel van U, 

zoals ook Gij van hen gehouden hebt. 

Zij zullen zeker komen! 

Laat mij desnoods hier wachten, 

om straks, wanneer ook zij zijn teruggekeerd, 

met U en hen het feest te vieren, 

dat nooit een einde kennen zal. 

Zo zij het. Amen”.  

(pastoor A. van Loon)  

NIEUWE   RICHTLIJNEN  NEDERLANDSE  BISSCHOPPEN 
 

Een dag na de persconferentie van premier Rutte op 19 mei jl. maakten de Nederlandse bisschoppen 

hun richtlijnen bekend in het  "Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter."  Veiligheid, hygiëne 

en zorgvuldigheid worden hierin benadrukt. 

 

De bisschoppen geven een drietal protocollen uit met tot in detail geformuleerde richtlijnen. Er is 

een protocol voor de bedienaren, voor de gelovigen en voor de kerkgebouwen. 

 

De versoepeling bestaat hierin : 

 

1. vanaf 1 juni mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Daarbij dienen wel 

de richtlijnen van het RIVM onderhouden te worden. Er mag dus weer eucharistie worden gevierd, 

in de week én ook op zondag. 

2. vanaf 14 juni  zal ook de communie worden uitgereikt tijdens de eucharistievieringen, maar wel 

onder strikte hygiënische regels. 

3. vanaf 1 juli mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij de kerkelijke vieringen. 

 

In het pastoraal overleg op 27 mei hebben de pastores van de Nicasiusparochie dit protocol 

uitvoerig besproken. De meningen waren verdeeld inzake het vieren van de eucharistie vanaf 1 juni. 

De meerderheid wilde vanaf die datum met de eucharistieviering in eigen kerk beginnen omdat zij 

vonden dat de gelovigen er recht op hadden. Er is met elkaar afgesproken dat we vanaf 1 juli in alle 

kerken van de Nicasiusparochie met de eucharistieviering starten. Vooraf mag iedere voorganger in 

zijn kerk voorgaan in de eucharistieviering volgens het protocol van de bisschoppen. 

  

Ikzelf ben van mening, na al het overleg met andere pastores en kerkbetrokken mensen, dat we om 

praktische en pastorale redenen niet overhaast te werk moeten gaan én de gelovigen zullen vragen 

nog even geduld te hebben om zondags te komen kerken. Gelukkig zijn veel gelovigen vertrouwd 



 6 

geraakt met de wekelijkse eucharistieviering op TV of op internet of de gebedsdienst van RTV 

Horizon, die volgens de ontvangen reacties bij vele mensen in goede aarde valt.  

 

Wat is de algemene maatregel ? 

 

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten we 

1. de 1,5 meterregel in de kerk onderhouden,  

2. letten op de hygiëne, d.w.z. handen reinigen bij binnenkomst in de kerk, hoesten en niezen in 

   ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes, 

3. letten op de gezondheid, d.w.z. bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. 

 

Wat zijn de plannen voor onze gemeenschap in Leende ? 

 

Zoals ik reeds schreef, willen we op zondag 5 juli weer in de kerk samenkomen voor de 

eucharistieviering. Hoe verloopt dat concreet in het licht van het protocol? Wij vermelden de 

belangrijkste punten : 

 

1. Volgens de richtlijnen moet u zich vooraf aanmelden. 

    Begrijpelijk om bij een eventuele besmetting met het coronavirus de contacten te kunnen traceren. 

 

Hoe doen we dat ? 

 

* We hebben gedacht om te werken met een kaart. Dit doet je denken aan vroegere tijden 

toen kerkgangers een vaste plaats in de kerk hadden. Ze hadden hun bank immers 

gepacht/gekocht. 

 

* Zo willen we de trouwe kerkgangers vragen om zich zo spoedig mogelijk te melden via 

telefoon tijdens kantooruren of via e-mail en dan krijgen ze meteen een kaart met hun vaste 

plaats in de 1,5 meter kerkindeling. Deze kaart kunnen ze elke keer gebruiken als ze naar de 

viering komen. 

* We hebben al een overzicht van de beschikbare plaatsen gemaakt en kunnen een 100-tal 

kerkgangers toelaten. Het spreekt vanzelf dat echtparen én mensen onder hetzelfde dak in de 

kerk naast elkaar mogen zitten. 

* Wilt u bij het opgeven van een misintentie ook aangeven met hoeveel familieleden u 

wellicht naar de eucharistieviering komt ?  Dan krijgt u van ons meteen uw plaatskaart te 

horen. 

 

2. Bij binnenkomst in de kerk wordt u verwelkomd door een kerkgids die u wijst op het reinigen 

van de handen met een desinfecterend middel. We kennen dit gebruik al bij het winkelen !!  

De kerkgids zal u uw plaats aanwijzen aan de hand van uw meegebrachte kaart, waarop het cijfer 

staat. Let bij het zoeken van uw plaats en bij het verlaten van uw plaats op de veiligheid, d.w.z. de 

1,5 meter afstand. 

 

3. We nemen aan dat al onze kerkgangers vooraf hun kaart hebben. We hopen dat de mensen hun 

weg naar de kerk weer gaan vinden. Vóór de coronacrisis zaten toch een goede 100 mensen in de 

hoogmis. We hopen deze weer te mogen begroeten. 

 

4. Mensen die naar de eucharistieviering willen komen, maar geen kaart hebben, zijn toch van harte 

welkom. Zij melden zich bij de kerkgids, die hun zal aanwijzen waar plaatsen vrij zijn. 

 

5. Volgens het protocol van de bisschoppen wordt bij het kruisteken het lichaam niet aangeraakt. 

Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand. 
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6. Bij de communie-uitreiking dient u anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Hoe we deze 

uitreiking concreet laten verlopen, kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen of horen tijdens de 

eucharistieviering. 

 

7. U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een 

bankoverschrijving of via een gift-app. 

 

8. Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld, alsook het ontvangen van het vormsel en de 

eerste communie. 

 

9. Het zangkoor mag nog niet optreden. Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door 

de gelovigen tijdens de viering. 

 

10. Napraten in groepjes en koffiedrinken na de viering kan wel plaatsvinden in de pastorietuin, 

waar we de anderhalve meter afstand tot elkaar dienen te handhaven. (Is het een goed idee om met 

dit gebruik te beginnen ? Wie wil zich hiervoor inzetten ?) 

 

Besluit : heeft u vragen over het bovenstaande, laat ze ons a,u,b, weten ? 

  We willen goed communiceren en hopen om met elkaar in de kerk weer  eucharistie te 

  vieren en zo ons geloof te voeden en verbondenheid rond de Heer en elkaar te ervaren. 

 

 

ACTIE  SCHOENENDOZEN 

In de nieuwsbrief van december 2019 hebben we geschreven over de actie schoenendoos, die al 10 

jaar bestaat. In de nieuwsbrief van februari 2020 kon u lezen dat de actie weer een succes was. Nico 

Maas mocht 115 schoenendozen in containers verpakken, samen met ander materiaal, en naar 

Gambia sturen. Op eigen kosten is Nico dit jaar weer naar Gambia gereisd en heeft met eigen ogen 

gezien hoe blij de kinderen én ook de ouders waren met de ontvangen cadeautjes uit Leende.  
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KALENDER 

 
* Op maandag 22 juni zal om 9.00 uur de gebruikelijke gildemis van het gilde St.-Jan Baptista van 

Leenderstrijp plaatsvinden, maar helaas niet zoals in het verleden. Volgens de voorschriften mogen 

maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn en de 1,5 meter-regel dient te worden gehandhaafd. 

 

* Op woensdag 24 juni zal de Sint-Jansviering plaatsvinden, maar helaas 

in beperkte kring met alleen maar gildebroeders en –zusters van het 

eigen gilde. Ook de wijding van de Sint-Janstrossen, een Strijpse 

traditie, die sinds enkele jaren op de Nationale Lijst van Immaterieel 

Erfgoed staat, zal gehouden worden. Daarom biedt het gilde aan de 

inwoners van Leenderstrijp én de kerkgangers en pelgrims uit Leende en 

omstreken de mogelijkheid om hun eigen trossen tijdens die viering te 

laten zegenen. Het gilde zal rekken plaatsen op het gildeterrein en vraagt 

aan allen, die hun Sint-Jans -tros(sen) gezegend willen hebben, om deze 

in de middag van 24 juni tussen 14.00 uur en 18.00 uur aan de rekken te 

komen ophangen. Wilt u de tros wel voorzien van uw naam? Tijdens de 

viering worden de trossen gezegend. Na de viering kunnen de trossen 

vanaf 20.00 uur weer worden opgehaald. Wilt u bij uw komst wel 

rekening houden met voldoende afstand van elkaar? Op de voorgestelde 

manier hoopt het gilde de jaarlijkse traditie in stand te kunnen houden. 

Het gilde wil de plaatselijke nieuwszender RTV Horizon vragen om de 

viering rechtstreeks uit te zenden op 24 juni zelf, en indien dat niet 

mogelijk is, op een later tijdstip. Zo kunnen de pelgrims uit de regio, die normaal ieder jaar naar 

Leenderstrijp kwamen, en daar de sfeer van feestelijke verbondenheid hebben ervaren, zich toch 

verbonden weten in een jarenlange traditie. 

 

 

TER  INSPIRATIE  :  feest van de heilige Drie-eenheid 

 

Wie God zegt, moet het verhaal vertellen 

van Hem die heet: ' Ik zal er zijn voor u '. 

Hij is een Vader die de oorsprong staat van mijn bestaan, 

Hij heeft ons de wereld toevertrouwd opdat wij ervoor zorg zouden dragen. 

Hij gaat met ons mee, zegent en zendt ons 

om een zegen te zijn voor anderen. 

 

Wie God zegt,  moet het verhaal vertellen  

van Jezus Christus, de Mens in wie duidelijk werd wie God is, 

die zijn naam ten volle heeft waargemaakt. 

De Mens die er is voor anderen:  als brood aan mensen gegeven. 

 

Wie God zegt,  moet het verhaal vertellen  

van zijn Geest die in ons leeft, 

die in ons spreekt ' Ik ben er voor u ', 

die ons bezielt en richt om zijn naam in ons leven 

waar te maken. 

 

Onze God is een groot verhaal van liefde, 

dat in ons leven te lezen is.  
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============================================================= 
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   
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