
       P a r o c h i e   H.  N i c a s i u s 
 

jaargang 12  

EXTRA 

8 februari 2021                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
 

Beste mensen, 
 

Hierbij ontvangt u weer een extra-nieuwsbrief.  

Ook de komende tijd proberen wij deze nieuwsbrief wekelijks uit te blijven brengen, zodat wij u 

kunnen blijven informeren over actuele zaken die binnen onze geloofsgemeenschap leven.  
 

Wij wensen u opnieuw veel leesplezier ! 
 

 

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! 
 

• Op zondag 14 februari is er om 09.30 uur een woord- en communieviering in onze kerk. 

Voorganger zal diaken Henri van Leuken zijn. Jac Spoorenberg zorgt voor de muzikale 

invulling met orgelspel.  
 

• 17 februari is het Aswoensdag ; het begin van de Veertigdagentijd. In onze kerk zal er dan om 

17.00 uur ( !!!) een eucharistieviering zijn.  
 

 

CARNAVAL 2021 
Carnaval zal dit jaar anders dan anders zijn. 

De reden hiervan is ons allemaal bekend. 

Het is helaas niet anders…  

Toch zijn we blij dat carnavalsvereniging De 

Lindse Blaos niet bij de pakken neer is gaan 

zitten en begin januari een Jeugdprinsenpaar 

met gevolg via de digitale weg heeft 

gepresenteerd: Jeugdprins Mika, 

Jeugdprinses Evi en Jeugdadjudant Roy. Wij 

feliciteren hun van harte en wensen hun – 

ondanks alles – toch een fijne 

‘regeerperiode’ toe.  

De carnavalsvereniging heeft ook naar 

andere mogelijkheden gezocht om het op  
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zaterdag 13 februari en zondag 14 februari in alle huizen carnaval te laten zijn. Via de media is er 

inmiddels een programma voor deze dagen verspreid. Wij zijn blij dat er in dit programma ook 

ruimte is voor een alternatieve en digitale carnavalsmis, waarmee carnaval in Blaosdonk sinds 1995 

wordt geopend. Alhoewel het dit jaar geen eucharistieviering zal zijn, hopen we met passende 

teksten, muziek en zang via TV Horizon een sfeer van verbondenheid - wat bij carnaval past – over 

te brengen.  

Deze gebedsdienst in het teken van carnaval wordt op zondag 14 februari vanaf 11.00 uur via 

Horizon TV en via de social-media kanalen van de carnavalsvereniging uitgezonden. Wij hopen dat 

deze alternatieve carnavalsviering er aan bijdraagt dat u uw dagelijkse sleur even kunt vergeten.  

Fijne (thuis)carnavalsdagen gewenst!   

 
UITKOMSTEN ONDERZOEK ACTIE KERKBALANS 2021 
 

Actie Kerkbalans presenteerde op vrijdag 22 januari de uitkomsten van een onderzoek naar (onder 

meer) de kerk in coronatijd. Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest 

missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 

respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen 

met mede-kerkleden (28%) genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de 

eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd. 
 

Actie Kerkbalans is de landelijke actie waarbij vier kerkgenootschappen hun leden jaarlijks om een 

financiële bijdrage vragen. De actie liep van 16 tot en met 30 januari. In verband met de 

overheidsmaatregelen rond Covid-19 was de persconferentie over het onderzoek door Actie 

Kerkbalans dit jaar digitaal op vrijdag 22 januari. Sprekers waren Frank van Kooten, van het 

onderzoekbureau Citisens, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, mgr. Gerard De Korte, bisschop van 

Den Bosch en ds. Trinette Verhoeven, classispredikant van de Classis Utrecht van de Protestantse 

Kerk in Nederland. 
 

Mix tussen livestream en naar de viering 

Uit het onderzoek blijkt dat kerkleden in coronatijd de kerkdiensten volgen op gemiddeld twee 

manieren, vaak een mix tussen een livestream en het fysiek bezoeken van diensten. Zo volgt 45% 

de vieringen of diensten via een livestream, 33% bezoekt een dienst fysiek en 19% volgt een dienst 

via televisie (bijvoorbeeld NPO 2). 38% van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te 

volgen maar dat zijn vooral kerkleden die ook vóór de coronacrisis nooit of soms een kerkdienst 

bezochten. 
 

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft 

geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven 

aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst 

genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het 

kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. 
 

Kerk van de toekomst 

De betekenis van de kerk voor kerkleden verschilt, waarbij ‘het geloof delen met anderen’ het 

vaakst wordt genoemd. Kerkleden zien in de toekomst graag een kerk waar mensen er zijn voor 

elkaar (41%) en waar men kan leren, groeien en bezinnen (38%). De geefbereidheid voor de kerk 

van de toekomst is precies even groot als de geefbereidheid voor de kerk van vandaag. De 

bereidheid om bij te dragen via Actie Kerkbalans blijkt het hoogst wanneer het geld naar de eigen, 

plaatselijke parochie of gemeente gaat. 

 

 

 

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

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/

