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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
” Schrik niet, want ik verkondig u een vreugdevolle boodschap “ sprak de engel tot de herders. Wat
zou die blijde boodschap wel kunnen zijn ? En ervaar ik ook die blijdschap, die vreugde ? Daarvoor
is wel de nodige openheid nodig om naar die boodschap te luisteren.
De boodschap van de engel is duidelijk : ” Vandaag is in de stad van David Uw Redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer. ” (Lc. 2,11) Het gaat met andere woorden om de geboorte van een Kind,
een goddelijk Kind. Een Kind, waar mensen eeuwenlang naar hebben uitgezien. Eindelijk is Hij
geboren. De Redder. De Verlosser. De Heiland. Een blijde boodschap!
Engelen horen bij de kerstnacht. Zij zijn de boodschappers van
God en verkondigen goed nieuws aan de mensen. Zij zingen als
het ware de sterren van de hemel. Die eerste kerstnacht is een
hemel op aarde !! God is in dat kerstkind de mensen tegemoet
gekomen. En iedereen is welkom bij dat Kind. Niet alleen de
joden, zijn eigen volk, maar mensen uit alle stammen en talen en
landen, waar ook ter wereld. Dat kind is de Immanuel, de Godmet-ons.
De engelen verkondigen ons die vreugde. Een vreugdevol leven met God gaat verder dan een sfeer
van blij-blij-blij. We dienen onze blijdschap om te zetten in concrete daden. Dat kan door het Licht
door te geven in onze woorden en daden, daar waar we wonen en werken. Dat wij brengers van het
licht zijn in deze donkere en duistere dagen, in onze samenleving die nog zoveel negatieve kanten
kent.
Met Kerstmis vieren wij dat hemel en aarde elkaar raken, dat de hemel op
aarde is gekomen, dat het goddelijke ons aardse leven inspireert en vruchtbaar
maakt.
Kerstmis maakt ons duidelijk dat de hemel de aarde raakt. Dat geeft ons
vreugde, diepe vreugde.
Wij doen er goed aan met de engelen mee te zingen :
ere zij God én vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.
In de kerstliedjes kunnen we ons geloof uitzingen in dat goddelijk Kind. Zo
kunnen ook wij in Zijn naam en met de kracht van zijn leven « hemelmensen »
worden, elkaar steeds meer nabij komen
én elkaar aldus tot vreugde én tot vrede zijn.
Zalig Kerstfeest,
p. W. van Meijl
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VIERINGEN

MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR

Wegens de coronamaatregelen mogen na 17.00 uur geen vieringen meer worden gehouden.
vrijdag 24 december

: 16.00 uur

kerstviering in Leenderhof

zaterdag 25 december . HOOGFEEST VAN KERSTMIS
11.00 uur
eucharistieviering m.m.v. dames- en
mannenkoor
zondag 26 december : TWEEDE KERSTDAG : FEEST VAN H. FAMILIE
10.00 uur
hoogmis m.m.v. het dameskoor
zaterdag 1 januari 2022: NIEUWJAARSDAG
11.00 uur
eucharistieviering m.m.v dameskoor
zondag 2 januari
10.00 uur
Feest van de Openbaring des Heren : hoogmis
m.m.v. het mannenkoor

MISINTENTIES KERSTAVOND
Omdat onze bisschoppen hebben voorgeschreven dit jaar op Kerstavond geen vieringen in de kerk
te houden, willen we die mensen tegemoet komen, die ons een misintenties voor die avond hebben
opgegeven. We stellen voor die misintentie te verplaatsen naar Kerstmis zelf, 11 uur, of 2e Kerstdag
om 10.00 uur of 2 januari om 10.00 uur. Of heeft u een ander voorstel? Wilt u het ons laten weten?
(tel. 206.1215 of e-mail: parochie.leende@gmail.com We willen aan onze overledenen blijven
denken én het licht voor hen ontsteken.

PAROCHIEBERICHTEN
* Op 3 november viert de kerk het feest van de H. Hubertus, patroon van de jagers. Op initiatief van
Peter Vogels z.g. en met medewerking van pastoor Van Meijl werd op 2
november 2013 een Sint-Hubertusviering in onze kerk gehouden, waarbij
de jagers, de jachthoornblazers en zelfs honden aanwezig waren. Een jaar
later werd de Sint-Hubertusviering naar het koetshuis in Kasteel Heeze
verplaatst, waar hij sindsdien jaarlijks wordt gehouden. Paul van Herten is
de coördinator. Het koetshuis is een ideale plek om Sint-Hubertus te
gedenken, het Hubertusbrood te zegenen en nadien ook de zegen uit te
spreken over de paarden en honden die het nieuwe jachtseizoen inzetten
met een slipjacht.
Op initiatief van Peter van Kasteren en Johan Wijnen is dit jaar op 7
november een Sint-Hubertusviering op het Kaetsveld in Leenderstrijp
gehouden. Een goed initiatief, dat, naar zij hopen, een hele traditie mag
worden. Een 80-tal mensen, jong en oud, met of zonder huisdier, waren
samengekomen op het pleintje om te horen én te zien wat dit nieuwe
initiatief voor Leenderstrijp betekent. De jachthoornblazers hebben verschillende nummers laten
horen, Peter en Johan deden hun verhaal en pastoor Van Meijl zorgde voor de zegening van het
Sint-Hubertusbrood én de aanwezige honden. Een viering in de buitenlucht heeft ook zijn charme.
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* Op 6 november hebben we de jaarlijkse Sint-Maartensviering gehouden, waaraan een kleine
honderd personen deelnamen. Om 18.30 uur kwam de stoet in beweging : voorop de jeugdige
gildebroeders/zusters van Leenderstrijp, vervolgens Sint-Maarten op zijn paard, een grote groep
kinderen met lampionnen én hun ouders en
tenslotte een viertal leden van de slagwerkgroep. Het was een sfeervolle tocht zoals we
die de laatste jaren gewend zijn. In de
straten waren buiten ook lichtjes te zien. De
viering in de kerk, om 19.00 uur, stond in
het teken van Sint-Maarten én van de
lampionnen. De boodschap was duidelijk :
een lichtje zijn voor elkaar.
* Sinds 13 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Dit heeft zorgcoöperatie Graag
Gedaan doen besluiten de activiteiten in de pastorie, waar zij tijdelijk terecht konden voor het
« huiskamergevoel » te beëindigen. Ze willen, als de coronaregels het toelaten, een herstart maken
in een nieuwe lokatie in de Dorpstraat. Pastoor Van Meijl en ook het parochiebestuur worden
bedankt voor het ter beschikking stellen van de pastorie.
* Vaker hebben parochianen ons gemeld dat de verlichting van de wijzerplaat in de kerktoren niet
in orde was. Dit bericht is meteen doorgegeven aan het parochiebestuur en we hebben onlangs
bericht ontvangen dat wellicht eind januari, begin februari 2022 door firma Eijsbouts, Asten, de
wijzerplaatverlichting van de kerktoren vervangen gaat worden door LED-elementen.
* Door de coronamaatregelen zijn er een aantal geplande activiteiten niet mogen doorgaan :
* kerstconcert van het Leends Accoord op 12 december
* kerstviering van de Zonnebloem op 17 december
* kerstviering van de KBO op 21 december
* Op 16 december hebben 4 « jeugdleden »van de brandweer Heeze-Leende van 19.00 – 20.00 uur
een oefening gehouden in onze kerktoren. Gepakt en gezakt moesten ze binnen 2 minuten 100
treden afleggen. Maar het waren 195 treden tot aan de klokken !! Nat van het zweet zag de pastoor
de heren om 20.00 uur onder aan de ingang van de toren staan. De oefening was goed geslaagd !!
* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1e weekend van februari uit te geven. Uw reactie,
suggesties, tips of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we een vitale geloofsgemeenschap.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 28 november 2021: Lonne Hendriks, dochter van Koen Hendriks en Nicki
Huber en zusje van Diede. Budel-Schoot
Proficiat aan deze dopelinge. Ook gelukwensen aan haar gelukkige ouders en
familie. We hopen dat ze veilig en gezond mag opgroeien, dat ze gelukkig mag zijn
en leert leven in de geest van Jezus.

Overleden
* 18 november 2021 : Ellie van Hooff-Bottenberg, echtgenote van Adriaan van
Hooff (†). Ze heeft gewoond in Strijperstraat 26 en is 86 jaar geworden.
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* 26 november 2021 : Mia Rutten-Umans, echtgenote van Frans Rutten. Ze heeft gewoond in de
Dorpstraat en is 75 jaar geworden.
* 27 november 2021 : Adriaan Verhees, echtgenoot van Mien de Kinderen. Hij heeft gewoond in de
Kattestraat en is 92 jaar geworden.
* 3 december 2021 : Francine van den Hurk-Snelders, echtgenoot van Gerard van den Hurk. Ze
heeft gewoond in de Lindenlaan en is 76 jaar geworden.
* 5 december 2021 : Annie van Asten. Ze heeft gewoond in de Oostrikkerstraat en is 86 jaar
geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden
getroffen is. Wij wensen de families 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.

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen
vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de RoomsKatholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied
van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen
gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten
tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld
catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur
uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag
worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is
wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het
komend weekend.
Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is
geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van
het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast
blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook
de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10
november)
Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het
gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de
coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig
jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies
om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te
benutten.
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Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen
zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun
besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan,
voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren
met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en
bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen
binnenkort starten of al gestart zijn.
Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet,
incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te
kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen
die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die
in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich
meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef
moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht.
Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

TORENZANGERS
Onlangs kwam ons ter ore dat “De Torenzangers” opgehouden zijn te bestaan. We vroegen Jan van
Weert, lid van dit koor, een artikel over deze zanggroep te schrijven. Hieronder staat zijn verslag :
Een overzicht van het koor “De Torenzangers”
We gaan terug naar maart 2003.
Het was de wens van het KBO-bestuur om stappen te ondernemen om een seniorenkoor op te
richten. Aan Lenie Kissen en Jan van Weert, welke toen in het bestuur zitting hadden, werd
gevraagd of zij dat op zich wilden nemen. Vele
leden werden benaderd en er werd een bijeenkomst
uitgeschreven. Deze eerste bijeenkomst was in
maart 2003 in het Brouwershuis. Het resultaat was
dat we konden starten met 24 deelnemers. Jan
Pellemans was bereid om het koor als dirigent te
begeleiden. Lenie Kissen, Jan Maas en Jan van
Weert vormden het bestuur. In De Meent werden
onze repetities gehouden, telkens op woensdagmorgen om 9.30 uur. Het repertoire is in hoofdzaak
Nederlandstalig (uit de Varia Map).
Activiteiten.
Eenmaal per jaar werd deelgenomen aan een senioren korendag in onze regio. Een geweldige
middag zonder een wedstrijd element.
Ook in zorgboerderij “De Molenschut” waren wij als koor van harte welkom om de aanwezige
gasten een muzikale middag te verzorgen met meezingers.
Een (liturgie)map werd samengesteld om de liturgievieringen op te luisteren, zoals in Leenderhof,
KBO-jaarvergadering en kerstviering én het rozenhoedje in de maand oktober.
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Te vermelden is dat in 2013 Jac van Weert het dirigentenstokje heeft overgenomen en dat Ria van
de Palen bereid is om in het bestuur zitting te nemen.
Corona
Ruim anderhalf jaar hebben ook wij te maken gehad met de beperkingen die ons werden opgelegd.
Op woensdag 22 september jl. hebben wij een bijeenkomst gehouden met een ledenbestand van 15
leden met als thema “Hoe nu verder?” Na een uitvoerige discussie was vrijwel iedereen van mening
dat er te weinig animo was om toch maar weer verder te gaan met ons koor.
Met dank aan ieder voor de inzet en de opkomst wordt deze bijeenkomst afgesloten.
Als geloofsgemeenschap willen wij alle leden van de Torenzangers
hartelijk danken voor hun trouwe inzet en bijdrage
in de vieringen in onze kerk en Leenderhof.
We zijn blij dat zij voor de muzikale invulling
van de diensten hebben gezorgd.
Onze wens : het moge hen allen goed gaan!!

SAMEN LEREN KERK TE ZIJN : SYNODAAL PROCES
In onze vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over het synodaal proces, het samen op weg zijn.
We dienen te beseffen dat we samen leren kerk te zijn. Maar hoe gebeurt dat concreet? Hoe kan
eenieder zijn/haar stem laten horen in dit proces?
Vandaag geven wij u eerst een gedachte mee van onze
bisschop mgr. G. de Korte en vervolgens staan we stil
bij wat de paus ons aanraadt : luisteren naar wat de
Geest zegt.
“Paus Franciscus heeft ons ter bezinning drie
belangrijke kernwoorden aangereikt die van wezenlijk
belang zijn voor ons kerk-zijn: communio,
participatie en missie. Voor menig parochiaan zullen
deze woorden vrij abstract in de oren klinken. Vandaar
dat ik ze graag enige invulling geef.
Communio
Communio is het Latijnse woord voor gemeenschap. Geen mens is een eiland. Integendeel, God
heeft ons als sociale wezens geschapen. Alleen in verbondenheid met de Heer en elkaar kunnen wij
uitgroeien tot gelukkige mensen. Tegen die achtergrond is onderlinge solidariteit heel belangrijk. Zo
kunnen wij laten zien dat wij van Christus zijn. Onze Kerk vormt een gemeenschap van
gemeenschappen. Als zij trouw is aan het onderwijs van Jezus vormt de Kerk een gemeenschap van
geloof, hoop maar vooral ook van liefde. Paulus noemt de liefde de grootste van de christelijke
deugden. En Ignatius van Antiochië noemt aan het begin van de tweede eeuw de christelijke
gemeenschappen een liefdesbond. In de weerbarstigheid van het bestaan kan helaas de liefde ook
verflauwen. Wij zien dat in de kerkgeschiedenis steeds weer gebeuren. Maar Gods Geest kan ons
hart vernieuwen en het vuur van de onderlinge liefde aanwakkeren.” aldus onze bisschop
Leren luisteren naar de Heilige Geest
Paus Franciscus benadrukt herhaaldelijk hoe belangrijk het is om naar de H. Geest te luisteren. Wij
worden uitgedaagd om te luisteren naar wat de Heilige Geest in ons én in onze gemeenschappen
aangeeft. Dat is niet louter het afwentelen van onze eigen zorgen en noden op het “gezag”. Het is
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het samen op weg gaan dat telt. Daarin is de kunst van het luisteren cruciaal. Luisteren is de weg
naar de toekomst.
Luisteren naar de Geest. Kun je je een gesprek herinneren waarin je
ervaren hebt dat echt naar je geluisterd werd én dat je aanvaard
werd? Dat is toch een rijkdom!! Dat is zo waardevol in het leven!!
Het is een soort wonder
als je ruimte maakt voor de ander,
als je die ander zich laat uitspreken,
als jezelf geluk ervaart door deze openheid.
Echt luisteren is ruimte maken voor die ander waardoor jezelf
gelukkig wordt.
Vragen om over na te denken :
1. Waar zijn we als kerk op de goede weg?
2. Wat moeten we als kerk een andere richting inslaan?
3. Welke nieuwe stappen dienen zich aan?

ACTIE SCHOENENDOOS
Ook al mogen we dit jaar geen gezinsviering op Kerstavond houden – de kinderen konden dan hun
schoenendoos meebrengen – toch hopen we dat de kinderen, met de hulp van hun ouders, ook dit
jaar weer een schoenendoos klaar maken. Ze doen er de kinderen in Gambia een groot plezier mee.
Over het algemeen hebben wij het in ons land goed en in deze
maand december worden heel wat cadeautjes uitgereikt
(Sinterklaas, Kerstmis). Wellicht zijn er kinderen bij die wel
wat spulletjes kunnen missen én aan een ander willen geven.
Zouden zij die kinderen in Gambia daarmee blij willen maken?
Zo maken kinderen andere kinderen gelukkig.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u meer uitleg.
De schoenendozen kunnen in de kerk afgegeven worden, maar ook in de voormiddag in de pastorie.
Wij zorgen ervoor de schoenendozen op de plaats van bestemming komen.

ADVENTSACTIE
Dit jaar gaat onze adventsactie weer naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. De parochianen
ginds zijn heel blij met de financiële steun die ze vanuit Leende ontvangen. Want besef goed: ons
geld is ginds wel 2x zoveel waard als hier.
De Sint-Petrus/Paulusparochie in Laitkynsew is een bloeiende geloofsgemeenschap. De paters
salvatorianen hebben daar de laatste jaren heel wat kunnen bouwen én realiseren. Er wordt nog
voortdurend gebouwd, voor kinderen en jeugdigen, van dichtbij en veraf, voor hun toekomst.
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Kerstlied Huub Oosterhuis
Komt ons in diepe nacht ter ore,
de morgenster is opgegaan
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden, is zijn Naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge,
hier menselijk aan ons geschied.
Geen ander teken ons gegeven,
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven,
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde,
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde,
en alle vlees aanschouwt het heil.
Zoals de zon komt met zijn zegen,
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
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voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander,
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Aan allen :
Zalig Kerstmis
en een
Gelukkig Nieuwjaar
De kerk is geopend op
Kerstdag van 13.00 – 17.00 uur
2 Kerstdag van 15.00-17.00 uur

KALENDER
In verband met de coronamaatregelen zijn we erg onzeker in onze planning.
Toch hopen we een gezinsviering te houden op 6 februari 2022, die in het teken staat van onze
dopelingen van de laatste jaren. Ze ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

OPROEP : vrijwillig(st)ers die mee willen helpen om de
kerk te sieren.
Wegens enkele sterfgevallen is de siergroep flink uitgedund.
Heeft u tijd en interesse om mee te helpen sieren in de kerk ?
We houden toch van een versiering in de kerk !!
Heeft u interesse, meld u dan in de pastorie.

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