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Beste mensen, 

 

Het 4e kaarsje van de adventskrans brandt. Dit betekent dat Kerstmis voor de deur staat.  Vier 

weken lang kijken we verlangend uit naar dit 

geboortefeest van Jezus én bereiden we ons erop 

voor.  

Kerstmis is immers het feest van het licht. Overal om 

je heen kun je zien hoe de kerstverlichting brandt, 

binnen in huis, maar ook buiten in bomen, aan gevels 

van huizen, straatverlichting. Alles bedoeld om 

mensen in de juiste sfeer te brengen, want  Kerstmis 

spreekt de mensen aan. De geboorte van Jezus heeft 

de wereld  grondig veranderd. Jezus is immers de 

Vredevorst!! Bij zijn geboorte hebben de engelen de boodschap gebracht : “Eer aan God in den 

hoge en vrede op aarde onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.” (Lc. 2,14) 

Die vrede is oh zo belangrijk. Daarom wil ik u attenderen op de actie “Vredeslicht Betlehem”. Deze 

oecumenische actie werd 2 decennia geleden door de Oostenrijkse openbare omroep 0RF 

gelanceerd. De bedoeling is om het Vredeslicht uit Betlehem op kerstavond in 

zoveel mogelijk kerststallen, lantaarns en kerstversieringen in gezinnen, 

parochies en instellingen te laten branden, in zoveel mogelijk landen.  

Dat mensen aangesproken worden door dit Vredeslicht van Jezus die in 

Betlehem geboren is. Dat Zijn licht het menselijk hart mag verlichten en 

vrede mag bewerken. Door de oorlog in Oekraïne heeft de actie “Vredeslicht 

Betlehem” dit jaar een erg bijzondere betekenis. 

Omdat we die speciale kaars van deze actie niet bezitten, kunnen we met 

Kerstmis toch een kaarsje ontsteken voor diezelfde intentie. Vrede op aarde 

aan de mensen van goede wil. Een kaarsje thuis bij de kerstversiering. Een 

kaarsje in de kerk of in de kapel. Op die manier weten we ons verbonden met 

al die mensen die het licht ook ontsteken voor hen die in duisternis leven en 

het moeilijk hebben. Dat zij het licht van de vrede mogen ervaren. 

Wat zou het mooi zijn als wij proberen een kerstster te zijn, te beginnen in eigen omgeving! Dat wij 

het licht van God laten schijnen op al die plekken die zo’n behoefte hebben aan licht. Moge het 

Licht van Kerstmis ons vrede brengen, in het klein, in het groot; in ons eigen hart, maar ook dichtbij 

en ook veraf. Dat Kerstmis de mensen dichter bij elkaar mag brengen.  

Met vriendelijke kerstwensen, 

p. W. van Meijl 
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VIERINGEN   MET   KERSTMIS   EN  NIEUWJAAR 
 

vrijdag 16 december  : 13.30 uur  kerstviering Zonnebloem, in de kerk 

dinsdag 20 december   : 13.00 uur  kerstviering KBO in de kerk  

zaterdag 24 december            : 15.30 uur  kerstviering in Leenderhof m.m.v. dameskoor 

    : 18.30 uur  gezinsviering met kerstspel 

    : 20.30 uur  kerstviering m.m.v. zanggroep Switch 

                                                                           

zondag 25 december . HOOGFEEST VAN KERSTMIS  

      11.00 uur  eucharistieviering m.m.v. dames/mannenkoor 

 

maandag 26 december : TWEEDE KERSTDAG 

      10.00 uur  hoogmis m.m.v. het mannenkoor 

                                                                                                 

zaterdag 31 december  :  geen viering in Leenderhof  

  

zondag 1 januari 2023: NIEUWJAARSDAG  

    11.00 uur  eucharistieviering m. m. v mannenkoor 

  

zaterdag 7 januari                   16.30 uur  eucharistieviering in Leenderhof 

 

zondag 8 januari                     Feest van de Openbaring des Heren 

                                                10.00 uur  hoogmis m.m.v. mannenkoor 

 

 

 

 kerstboom – kerstverlichting – 

 

 samenkomen onder de boom 

 

 kerktoren 

 

kerststal in de kerk : 

 

zalig kerstmis 

vrede en alle goeds 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op woensdag 9 november is een begin gemaakt met de werkzaamheden 

in onze kerktoren. Met een hoogwerker is nieuwe apparatuur naar boven 

gebracht. Toen is oude apparatuur van T-Mobile vervangen door de nieuwe. 

Op 28 november was de klus geklaard, toen ook alle steigers zijn 

afgebroken en meegenomen.  

We hopen dat u met het ongemak hebt kunnen leven, omdat de Mariakapel 

moeilijk toegankelijk was. 

 

* Op zondag 6 november 2022 werd in de middag voor de 2e keer in open lucht op het Kaetsveld de 

Sint-Hubertusviering in Leenderstrijp gehouden. Jammer dat het de hele tijd heeft geregend. Maar 

er waren toch zo’n 50 mensen aanwezig die stil stonden bij de betekenis van de H. Hubertus, 

patroon van de jagers. Bewondering en dank voor de 8 jachthoornblazers die verschillende 

muziekstukjes lieten horen. Na het openingswoord van voorzitter Johan Wijnen en de begroeting 

door de pastoor vertelde Peter van den Akker het verhaal van Sint-Hubertus. Hij had een religieus 

plekje met het beeld van de H. Hubertus klaargemaakt. Na de zegening van het Hubertusbrood en 

de zegening van de dieren, werd het hubertusbrood door 2 kinderen uitgereikt. De viering werd 

afgesloten met een kop warme chocomelk of glühwein. De jagers van Leenderstrijp willen deze 

traditie voortzetten. 

 

* Op zondag 20 november, hoogfeest van Christus Koning, hebben de leden van ons dames- en 

herenkoor de plechtige hoogmis op een prachtige manier muzikaal ingevuld. Wat een genot als je 

de koorleden zo hoort zingen! Prachtig. Ze waren keurig in pak en uniform. Op deze zondag hebben 

de koorleden ook hun patrones, de heilige Cecilia, gevierd met een gezellig onder-ons-je in De 

Schammert bij een lunch en een drankje. Bij die gelegenheid werden de jubilarissen in het zonnetje 

gezet : Sjaan van Asten, die 45 jaar lid is van het dameskoor en Mariet Maas, die 55 jaar lid is. 

Mariet is de enige die vanaf het ontstaan van het dameskoor in 1967, al die jaren heeft 

meegezongen. Een groot proficiat en dank voor die trouwe, jarenlange inzet. 

 

* Van het bestuur van Gemengde Zangvereniging Leends Accoord kregen we de mededeling dat 

het koor na zijn 39-jarig bestaan op 23 november jl, in een laatste ledenvergadering is ontbonden. 

De koorleden hebben in juni jl. het besluit genomen om het koor om diverse redenen op te heffen. 

“De Corona-jaren zonder repetities, de vergrijzing en het algehele kwaliteitsverlies noopten ons dit 

verdrietige hoofdstuk onder ogen te zien.” 

Als parochie zijn we de leden van het Leends Accoord 

bijzonder dankbaar voor hun optredens in onze kerk en 

de fijne samenwerking. We denken aan hun jaarlijkse 

concerten, in het voorjaar én het kerstconcert. Ook de 

eucharistieviering met Kerstmis trok steeds een volle 

kerk. Met de mooie, muzikale herinneringen aan hun 

optredens wensen we al de leden alle goeds toe voor de toekomst. 

 

* Op 6 december hebben de leden van het kerkbestuur met de pastores overlegd over het energie- 

beleid. Sinds de terugschakeling van de verwarming in de kerk op de continue temperatuur van 10 

graden is er een flinke daling van het gasverbruik waar te nemen. Met het oog op de komende 

feestdagen is afgesproken dat er een onderscheid wordt gemaakt in bijzondere vieringen én 

reguliere vieringen. Voor de reguliere vieringen op zondag wordt de temperatuur van 10 graden 

gehandhaafd, want we worden gedwongen te bezuinigen. Voor de bijzondere vieringen zoals met 
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Kerstmis wordt de temperatuur enkele graden hoger gezet, zodat het behaaglijk aanvoelt. We willen 

een uitnodigende kerkgemeenschap zijn en vragen om begrip in deze crisistijd. 

 

* Op 10 december jl. was in de kerk in Soerendonk de uitvaartdienst voor Wim Ras, echtgenoot van 

Zus van Meijl, die trouw elke zondag bij ons in de hoogmis aanwezig is. Op vraag van de familie is 

pastoor Van Meijl voorgegaan in die uitvaartdienst en hebben de leden van ons mannenkoor voor 

de muzikale invulling gezorgd, omdat in Soerendonk geen kerkkoor meer is. Wat fijn dat parochies 

elkaar zo onderling kunnen helpen. 

 

* Op 15 december jl. is pastoor Van Meijl het gouden echtpaar Thijs en Maria Staals gaan 

feliciteren met hun feestelijk dag, die zij in beperkte kring hebben gevierd. De pastoor overhandigde 

het gouden paar een parochiële oorkonde met de felicitaties én de dank voor al het werk dat ze voor 

de parochie hebben gedaan, Maria in het dameskoor, gedurende vele jaren en Thijs op het gebied 

van de verlichting in de kerk. 

 

* Mogen we u weer attent maken op onze Adventsactie (zie p.5 ) én op 

de jaarlijkse Schoenendoosactie? (zie p.9) 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1e weekend van februari uit te 

geven. Uw bijdrage of reacties of suggesties zijn van harte welkom. 
 

BIJBELZONDAG  22 JANUARI 2023 

Elk jaar vieren we Bijbelzondag: een zondag om stil te staan 

bij het fantastische feit dat we een Bijbel hebben. Het thema 

van dit jaar is : Over jou staat opgeschreven. 

 

De bijbel is er ook voor jou. De bijbel staat vol verhalen over 

mensen als u en ik. Mensen die vriendschap en verraad, 

vreugde en verdriet meemaken. Hoe leefde zij hun leven met 

God? En wat kan dat voor mij betekenen? 

 

Uit die bijbel wordt tijdens de vieringen in de kerk 

voorgelezen. Uit die bijbel krijgen de kinderen die hun 1e 

communie doen (en ook hun ouders) prachtige verhalen te 

horen. De Bijbel blijft actueel, omdat hij over mensen gaat. Mensen die getuigen hoe ze God in hun 

leven ervaren en welke kracht van die bijbel uitgaat voor het dagelijkse leven. 

 

 

 

Kerstwens vanuit Bolivia 
 

Vanuit Bolivia ontving René Ebeling van ons missiecomité onderstaand 

bericht dat hij ook vertaald heeft :   

 

HOLA SEÑOR RENE. ESPERO QUE TODO EL CONSEJO SE 

ENCUENTRE BIEN. LOS MEJORES DESEOS PARA ESTAS 

FIESTAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNIDAD DE HERMANAS DE 

BOLIVIA. SOCORRO 

 

HALLO meneer RENE. IK HOOP DAT DE HELE RAAD GOED IS. 

DE BESTE WENSEN VOOR DEZE KERSTFEESTDAGEN AN DE 

GEMEENSCHAP VAN DE ZUSTERS VAN BOLIVIA. HELPEN 
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ADVENTSACTIE  2022 
Reeds vele jaren vragen wij in de adventstijd uw 

aandacht voor onze zusterparochie in Laitkynsew, India, 

waar de paters salvatorianen werkzaam zijn én die ook 

een Petruskerk is. 

In de loop van de jaren heeft onze zusterparochie mogen 

rekenen op een goede steun en betrokken- heid vanuit 

Leende. Ze zijn erg blij met de ontvangen giften, zoals 

we telkens in de nieuwsbrieven hebben vermeld. 

Ondertussen bloeit de parochie, de school en het internaat 

en neemt het aantal leerlingen nog steeds toe. Zij zijn 

natuurlijk blij met elke gift die ze ontvangen, want elke 

euro hier is ginds minimaal 2x zoveel waard.  

 

Mogen we deze adventsactie weer bij u aanbevelen?  

Het gaat om de opvoeding en de vorming van deze jonge 

mensen, die later zoveel in hun samenleving kunnen 

betekenen. Met uw gift investeert u in de toekomst van 

deze jongeren. 

U kunt uw bijdrage in de collectebussen in de kerk doen of 

in een envelop, die u in de deurbrievenbus van de pastorie 

deponeert. In naam van de parochianen in Laitkynsew 

zeggen zij u hartelijk dank voor uw meeleven en steun. 

 

 

EEN SYNODALE KERK 
 

In onze vorige nieuwsbrieven hebben we vaker geschreven over de synodale kerk, die onze paus 

Franciscus zeer ter harte gaat. Op de website van ons bisdom staat onderstaand bericht met 

toelichting. We citeren: 

Op 27 oktober jl. heeft het 

secretariaat van de bisschop- 

pensynode in Rome het 

werkdocument voor de 

tweede, continentale fase 

van het synodaal proces 

gepresenteerd. Het is door 

een internationale werkgroep 

opgesteld aan de hand van 

alle ontvangen verslagen 

vanuit de hele wereld. Het 

werkdocument benoemt 

open en eerlijk tal van 

herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit 

Nederland klinkt ook door in de reacties vanuit alle andere delen van de wereld. Het document 

kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2. 

Uitnodiging tot meepraten 

Het werkdocument zal de gesprekken voeden die de komende maanden door katholieken 

wereldwijd worden gevoerd ter voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 

2024. Zij worden opnieuw uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar 
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een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het Instrumentum 

Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024. 

Wij zullen ons maandelijks in de verkondiging én in ons gebed verbonden weten met die synodale 

kerk. 

CREATIEF LEENDE 
 

Zoals we in deze maandelijkse nieuwsbrief reeds geschreven hebben, hopen we in 2024 een 

jubileum te vieren : 550 jaar kerkgebouw. 

 

Ter voorbereiding op dit feest denken we aan al die creatieve mensen in Leende. Op 22 juni 2014 

was er in de grote zaal van het gemeenschapshuis De Meent een tentoonstelling met het werk van 

Leendenaren die zich in hun vrije tijd bezig houden met onder meer schilderen, tekenen en 

beeldhouwen. Voor veel creatievelingen was het de eerste keer dat ze hun werk aan het grote 

publiek toonden. “Werk creatieve Leendenaren in de spotlights” was de titel van de expositie. 

 

Iets dergelijks hebben we ook voor ogen. Maar nu gaat het over een concreet 

onderwerp: ons kerkgebouw. We willen al diegenen vragen die iets over het 

kerkgebouw gemaakt hebben, o.a. in schilderijen, borduurwerk, of andere 

creaties, of ze mee willen doen aan deze tentoonstelling. Natuurlijk mogen ze 

ook vanaf nu met hun creatie beginnen en onze middeleeuwse kerk in de 

spotlights zetten. Wie weet komt er iets prachtigs tevoorschijn !! 

 

Mogen we u vragen, als u mee wil doen, contact op te nemen met Maria 

Kuijpers, bij voorkeur per e-mail : kumaja@hslnet.nl ?  

 

 

KERSTMIS :  LICHT  EN  VREDE 

God, het is wel eens donker om ons heen, 

we voelen ons verdrietig en soms alleen. 

Soms zijn we ziek, 

We voelen ons niet goed. 

Ben U er dan? Bent U erbij? 

Maakt U ons weer een beetje blij? 

Geeft U ons dan weer moed? 

We steken een kaars aan,  

dat licht brengt ons bij U. 

Want U lijkt op dat warme licht,  

er komt een gloed op ons gezicht. 

’s Wordt fijner met elkaar. 

We steken een kaars aan,  

dat licht brengt ons bij U. 

Dat licht zegt wat ik zeggen wil,  

we worden samen even stil. 

’t Wordt fijner met elkaar. 

 

 

mailto:kumaja@hslnet.nl
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KERSTSTAL OP MARKTPLEIN 

Heeft u enig idee hoeveel mensen 

in deze kerstdagen 

deze kerststal buiten gaan bezoeken?  

Ouders met hun kinderen, 

Grootouders met hun kleinkinderen.  

Het zijn er velen. 

 

Een duidelijk teken dat de kerststal  

én de kerstboom in het hart van de Leendse 

gemeenschap thuishoren. 

 

Het behoort tot de traditie !!  

 

 

EINDE  JAAR / NIEUWJAAR 2023 
 

De Heer zij voor u,  

om u de juiste weg te wijzen.  

De Heer zij naast u,  

om u in de armen te sluiten 

en om u te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder u om u op te vangen  

wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 

Hij omgeve u als een beschermende muur, 

wanneer anderen over u heen vallen. 

De Heer zij boven u om u te zegenen. 

Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid. 

Amen. 

(Zegenbede van Sint Patrick,Ierse monnik, 5e eeuw) 

 

KERSTMIS 

Aan  allen : 

 

Zalig Kerstmis 

 

en een  

 

Gelukkig  Nieuwjaar 

 

De kerk is geopend op 

 

Kerstmis : van 13.00 – 17.00 uur 

2e Kerstdag : van 15.00 – 17.00 uur 
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KALENDER 
 

5 januari 2023 : bijeenkomst van weduwen/weduwnaars in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur tijdens 

  de “Op de koffie/thee bij de  pastoor.” Als lotgenoten elkaar op een fijne manier ontmoeten en 

  kracht en steun ervaren.  

 

10 januari 2023 : om 20.00 uur : informatieavond in pastorie voor de ouders van de vormelingen. 

 

11 januari 2023 : om 20.00 uur : vergadering stuurgroep 550-jarig bestaan kerk 

 

26 januari 2023 : Op de koffie/thee bij de pastoor van 10.30 – 11.30 uur in de pastorie 

 

5 februari 2023 : om 11.30 uur : gezinsviering waarin de dopelingen van de laatste jaren worden 

       uitgenodigd. Een dopelingenviering met gebed, muziek en spel. 

 

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

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder 

leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593. 

Het parochiesecretariaat is hier op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 – 11.30 uur. 

Telefoon 040-2061215. Op andere dagen van 10.00 – 11.00 uur. 

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl  

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/
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