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15 februari 2021                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
 

Beste mensen, 
 

Deze week hebben wij opnieuw weer een extra-nieuwsbrief voor u. In deze nieuwsbrief informeren 

wij u verder over Aswoensdag en onze pastoor Van Meijl wil u graag weer informeren over zijn 

gezondheidstoestand.  
 

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. 
 

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

17.00 uur (!!!) een woord- en communieviering zijn. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer 

over de aangepaste viering van Aswoensdag in verband met de coronapandemie. 
 

• Op zondag 21 februari is er om 09.30 uur een eucharistieviering in onze kerk.  
 

• Op zondag 21 februari wordt er ook vanaf 11.00 uur (en vervolgens ieder uur herhaald) een 

gebedsdienst op TV Horizon uitgezonden, die in de parochiekerk van Sterksel is opgenomen. 

 

 

EEN ZONNIGE GROET VANUIT HAMONT 

Het doet me deugd dat zoveel parochianen met me meeleven, me een spoedig herstel toewensen en 

informeren naar mijn gezondheidstoestand. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik nog steeds niet naar 

Leende (en Sterksel) kan komen voor mijn pastoraal werk, maar mijn gezondheid laat het niet toe. 

Inmiddels ben ik nu 6 weken in ons klooster in 

Hamont aan het revalideren. Langzaam, heel 

langzaam voel ik wel een verbetering, maar de 

longarts beoordeelt de situatie op grond van 

foto’s en zakelijke gegevens. 

 

Afgelopen woensdag is er een CT-scan van mijn 

longen gemaakt en nadien volgde het gesprek met de longarts. Hij liet me de 2 foto’s zien : een 

longfoto van 26 november jl. toen ik het ziekenhuis werd binnengebracht én de huidige longfoto. 

Op de foto was duidelijk te zien hoe de longen zijn aangetast, beschadigd, maar ook dat er nu vele 

littekens te zien zijn. Het gaat dus met andere woorden de goede kant op, maar ik moet leren leven 

met die littekens. Door wekelijkse therapie hoop ik mijn gezondheidstoestand toch te verbeteren. 



 2 

Kort samengevat komt het hier op neer dat ik de komende 6 weken nog permanent met  zuurstof 

verbonden ben én me dus niet ver kan verplaatsen. De revalidatie gaat dus gewoon door én mijn 

geduld wordt op de proef gesteld. Einde maart ligt een nieuwe afspraak met de longarts vast en dan 

wordt de nieuwe situatie besproken. Naar ik hoop is er dan ook zoveel vooruitgang geboekt als ik 

nu heb bereikt sinds het begin van de revalidatie, einde december. 

De vele van u ontvangen kaarten staan hier op mijn kamer als een teken van verbondenheid en 

meeleven. Zo voel ik het ook. Mijn gedachten zijn in Leende, maar ik moet geduld hebben voordat 

ik het pastorale werk weer kan hervatten. 

Met hartelijke groet, 

p. W. van Meijl 

 

ASWOENSDAG 
 

“Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” (Gen. 3,19) 

 

Wie kent deze woorden niet? 

We horen ze jaarlijks bij het askruisje.  

Stof en as, in zak en as, 

op- en afgebrand, of een burn-out, 

het akelige besef van broosheid en breekbaarheid,  

de beperkingen van het leven en de grenzen van het samen leven… 
 

Juist in dit coronajaar 

nu we allemaal flink door het stof gaan 

worden deze woorden weer eens afgestoft 

en klinken ze wellicht als nieuw: 

stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren. 
 

En toch… ze komen uit het boek van de Schepping: 

was het niet uit stof dat God de mens geschapen had? 

Had Hij ons niet de levensadem in de neus geblazen, 

toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had? 

En zou Hij dat dan nu niet meer doen? 
 

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vastentijd op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we 

als christenen Jezus’ verrijzenis uit de doden: Hij staat op en gaat ons voor door leven en dood naar 

de nieuwe Schepping. En wij zijn ondertussen uitgenodigd Hem te volgen op zijn wegen. De veer-

tigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, van boete en verzoening, met God, met elkaar en 

met jezelf. Het is een serieuze en strenge, maar bovenal zinvolle, hoopvolle en vreugdevolle tijd, 

want door de veertigdagentijd heen zijn we op weg naar het nieuwe leven, het Pasen van de Heer, 

waarin we nu al mogen delen! 

In verband met de planning van de voorgangers zal er op 17 februari om 17.00 uur in onze kerk een 

woord- en communieviering zijn. Vanwege de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, 

wordt tijdens deze viering, in plaats van askruisjes, de vastenzegen gegeven.  

 

TER OVERWEGING 
 

Onze bisschop, mgr. dr. Gerard de Korte, heeft naar aanleiding van deze coronatijd alweer een 

achtste brief ter bemoediging geschreven aan alle gelovigen in zijn bisdom. Deze kunt u ook 

terugvinden via de volgende link: https://www.bisdomdenbosch.nl/op-weg-naar-nieuw-leven/ 
 

 

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

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   
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