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Beste mensen, 
 

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari hebben de 

bisschoppen, gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie, besloten om enkele coronamaatregelen 

aan te passen. In deze extra nieuwsbrief willen wij de maatregelen die in onze kerk van toepassing 

zijn nog eens voor het voetlicht brengen : 
 

• Bij binnenkomst in de kerk vragen wij iedereen om de handen te desinfecteren en uitsluitend op 

de genummerde plaatsen te gaan zitten. Ook vragen wij uw aandacht voor de onderlinge afstand 

van 1,5 meter bij binnenkomst en verlaten van de kerk én 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. 
 

• Tijdens de uitreiking van de H. Communie dragen de voorganger en de lector mondmaskers.  
 

• De overheid heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari maximaal vijftig 

personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke 

uitvaarten. 

 

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 31 januari is er om 09.30 uur een eucharistieviering in onze kerk. 

 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
 

Al generaties lang is de kerk voor velen van grote betekenis. In de kerk wordt 

gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun 

geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een 

bijzondere band. De parochie wil gastvrij zijn naar hen die God nog niet 

kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met 

God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang 

voor staat. Vandaar de nieuwe slogan: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
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Actie Kerkbalans heeft tot doel een beroep te doen op de plaatselijke geloofsgemeenschap voor een 

financiële bijdrage. De kerk ontvangt geen subsidie, uitgezonderd een beperkte bijdrage aan het 

behoud van rijksmonumenten. Onderhoud en beheer van het gebouw, de koffie, maar ook het 

personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Het pastoraal team steunt 

ons in moeilijke en blijde tijden. Zij zorgt er ook voor dat we wekelijks het sacrament van de 

Eucharistie kunnen vieren. 
 

Actie Kerkbalans gaat over geven. Maar waarom geeft u eigenlijk? U geeft immers met overtuiging 

voor datgene waar u met uw hart om geeft. Dat kan zijn, omdat we in onze parochie zonder enig 

onderscheid mogen zijn wie we zijn. Dat het pastoraal team ons steunt in moeilijke en blijde tijden. 

Dat we in een Mariakapel dagelijks een kaarsje kunnen opsteken. Dat we samen kunnen luisteren 

naar de mooie verhalen uit de Bijbel of dat we iedere week weer samen het sacrament van de 

Eucharistie mogen vieren, in de kerk en soms buiten met het gilde of de fanfare. 

Dit is toch wat onze parochie voor ons betekent? Het zou daarom mooi zijn als we dit aan de 

volgende generaties kunnen doorgeven. Vandaar “geef vandaag voor de kerk van morgen”. 

 
Pastoor Van Meijl attendeert ons op de MAAND VAN DE BIJBEL  
 

In de vorige  nieuwsbrief kon u lezen over de internationale gebedsweek voor de eenheid van de 

christenen (van 18-25 januari); 
 

Vandaag willen wij u attenderen op een ander belangrijk gegeven : de maand 

van de bijbel, die van 24 januari t/m 21 februari wordt gehouden. Voor de 

christenen is de bijbel het belangrijkste boek, het is richtinggevend voor hun 

leven, het is het woord van God. Nu weten we allemaal dat wij katholieken 

niet zo vertrouwd zijn met de bijbel. Maar daar kunnen we iets aan doen !! 

Misschien heeft u thuis de grote bijbel of een kinderbijbel, of het nieuwe 

testament, het boek dat over Jezus en zijn boodschap gaat. 
 

Wellicht kent u enkele bijbelse verhalen, zoals het verhaal van Adam en Eva 

in het aards paradijs, of het verhaal van Mozes en de doortocht door de Rode Zee of het gevecht 

tussen de kleine David en de grote reus Goliath. Of kent u de verhalen over Jezus die in de boot bij 

zijn leerlingen zat terwijl de storm op het meer opstak; of het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan; of de vele genezingsverhalen. 
 

We wijzen u op een dun boekje met als titel : Houvast. Zoeken naar de bron van hoop. (€ 4,99) Het 

is een briefwisseling tussen onze bisschop Gerard de Korte en dominee René de Reuver. Ze 

schreven elkaar ieder vijf persoonlijke brieven over de rol van de bijbel in hun leven. 
 

In hun briefwisseling komen ze beiden bij de Psalmen uit, als bijbelboek dat bemoedigt en 

houvast geeft. Voor welke psalm geldt dat in het bijzonder? 
 

De Reuver: ‘Voor mij is dat Psalm 31; die komt op zoveel plekken terug. Jezus citeert eruit aan het 

kruis: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest.’ Bij de ingang van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam 

staat een vers uit deze Psalm in steen gebeiteld: ‘Mijn tijden zijn in uw hand, red mij.’ Dat raakt me. 

Ik heb die woorden als dominee vaak gelezen bij mensen in crisissituaties, ook aan het einde van 

het leven. Dan merk je hoe zo’n bijbelwoord mensen ruimte geeft om dingen los te kunnen laten.’ 
 

De Korte: ‘Ik heb Psalm 139 altijd heel mooi gevonden, behalve de verzen voor het slot (‘God, 

breng de zondaars om’) – maar die moet je wel laten staan natuurlijk. Waar je ook bent, God is 

altijd bij je en om je heen. Dat vind ik een heel mooie gedachte. Dat besef dat God de hele 

werkelijkheid heeft geschapen en ons in die werkelijkheid nabij is.’  
 

Voor meer informatie verwijzen we naar de video van Leo Fijen op YouTube, Houvast, 25.29 min. 

 

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

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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