
   

 

 

parochie   H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende 

                      

 

VOORWOORD 
Degenen die de Mariakapel in onze kerk bezoeken, zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat er altijd 

kaarsen bij het Mariabeeld branden, kleine waxinelichtjes of noveenkaarsen. Een kaarsje bij Maria. 

 

Het moge voor eenieder duidelijk zijn hoe belangrijk deze plek in de kerk is én 

hoeveel deze ruimte betekent voor de mensen in Leende, maar ook buiten Leende. 

Onze prachtige kerk is buiten de vieringen overdag helaas niet te bewonderen, maar 

de Mariakapel is elke dag open. Daar kunnen mensen terecht voor stilte, gebed, 

bezinning en ze laten dan heel vaakl een kaarsje branden. 

 

Het trof me toen ik met de kerstdagen zag dat alle 40 plaatsen in de kaarsen-        

standaard bij het Mariabeeld waren ingenomen : 40 noveenkaarsen en nog vele 

andere waxinelichtjes. Dat betekent dat er achter elke kaars én kaarsje een intentie 

schuilgaat : mensen steken bij het Mariabeeld een kaarsje aan, opdat ze een 

lichtpuntje in hun leven mogen ervaren.  

 

Er zijn heel zeker veel « vragende » intenties : om goede gezondheid, om welzijn van kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen, om beterschap, om aanvaarding van ongeneeslijke ziekte, om 

verhoring, om herstel van een relatie, om eensgezindheid in de familie, om kracht bij innerlijke 

strijd, enz. enz. 

Gelukkig wordt Maria ook bedankt voor verkregen gunsten. Dank voor het welslagen van een 

operatie of van een examen, dank om een hoge leeftijd, dank om verkregen gunsten, dank voor 

vakantie, enz. enz. Steeds een kaarsje bij Maria, kracht en sterkte. 

 

Zo wens ik u allen voor dit nieuwe jaar toe : houvast vanuit uw geloof, steun bij tegengeslagen, 

kracht om het verlies een plaats te geven, christelijke hoop dat Hij ons nabij is en ons leidt op onze 

levensweg. 

 

Met vriendelijke groet,   

p. W. van Meijl 

 

TERUGBLIK  2017 

 

Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik even terugblikken op het afgelopen jaar. Hoe staat het met 

onze kerkbetrokkenheid én met het kerkbezoek? Als geloofsgemeenschap mogen we blij zijn met 

elkaar. We mogen spreken van een goed kerkbezoek, van goed verzorgde vieringen, van een grote 

groep vrijwillig(st)ers die de gemeenschap vitaal houden. Met elkaar 

willen we de blijde boodschap van Jezus handen en voeten geven, ieder op 

zijn/haar manier. 

 

Wat heeft het afgelopen jaar onze geloofsgemeenschap gebracht aan 

positieve, maar ook aan negatieve gebeurtenissen? Met vreugde denken 

we terug aan de 22 doopsels (in 2016: 17), de 11 eerste communicanten 

(in 2016: 21), de 15 vormelingen (in 2016: 24), de 2 kerkelijke huwelijken 
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(in 2016: 1), én 1 gouden huwelijk (in 2016: 2) én zelfs twee 60-jarig huwelijken (in 2016: 1).  

Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 20 kerkelijke uitvaartdiensten (in 

2016: 29). Dit alles hebben we mogen vieren in onze kerk, in Gods huis.  

 

 

VANUIT  DE  WERELDKERK  : Aantal katholieken groeit   

Volgens Missio groeit wereldwijd het aantal katholieken nog steeds. Volgens de laatste statistieken 

van het Vaticaan (bijgewerkt tot en met 31 december 2015) is 

het aantal katholieken over de hele wereld toegenomen met ruim 

12 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2014) tot een 

totaal van 1.284.810.000. In Europa nam het aantal katholieken 

af met 1.344.000. Vooral Afrika (+ 7.411.000) en de beide 

Amerika’s (+ 4.756.000) zijn verantwoordelijk voor de toename. 

Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten opzichte van 

de wereldbevolking iets afgenomen. Met een lichte daling van 

0,05% maakt het aantal katholieken 17,72% van de totale 

wereldbevolking uit. 

Aantal katholieken per priester 
In Afrika en beide Amerika’s zijn ongeveer 5.000 katholieken 

aan de pastorale zorg van één priester toevertrouwd. In Azië en 

Oceanië zijn dat er ongeveer 2.000 en in Europa heeft een priester gemiddeld 1.500 katholieken 

onder zijn hoede. Wanneer we kijken naar het aantal personen (ongeacht welke of geen religie) per 

priester dan zijn de verschillen tussen de continenten nog groter. Afrika: 25.976 personen per 

priester, Azië: 45.912 en Europa 4.001 personen per priester. 

Priesters en religieuzen 
Het aantal priesters laat wereldwijd een (kleine) afname zien, van 136. Het totale aantal priesters 

over de hele wereld is 415.656. In Europa nam het aantal priesters af met 2.502. Alle andere 

continenten laten een groei in het aantal priesters zien. Afrika: + 1.133, Azië: + 1.104, Oceanië: + 

82, beide Amerika’s: + 47. 

Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft dalen tot een aantal van 670.330. Een daling 

van 12.399 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zijn er overigens nog altijd veel meer dan de in 

totaal 188.371 mannelijke religieuzen (paters en broeders). 

Leken 
De lekenmissionarissen zijn in 2015 in aantal afgenomen met 16.723 tot een totaal aantal van 

351.797. Een andere groep leken, de catechisten, is met 142.115 afgenomen tot het aantal van 

3.122.653 personen. 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op woensdag 20 december jl. kwamen tegen 15 uur de kleuters naar de 

pastorie voor de kleutercatechese. Het waren maar liefst 17 kleuters, die onder 

leiding van 3 moeders stil gestaan hebben bij het kerstgebeuren. Pastoor van 

Meijl sprak met de kinderen over het bijbelse verhaal en de kleuters konden 

goed antwoorden. Daarna mochten ze een kerstengel maken of een kerstboom. 

Natuurlijk was ook een drankje voorzien en tegen 16.30 uur werden de kleuters 

door de moeders afgehaald. Een geslaagde middag. De moeite waard. 
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* Iedereen weet hoe belangrijk het werk van de vrijwilligers is. We hebben dan ook veel waardering 

voor het werk van de leden van de siergroep. Zij zijn er toch maar om elke zondag, maar ook met de 

feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, de kerk sfeervol te versieren. Op 21 december ontvingen Nel 

van Happen-Peerlings en Pauline van Meijl een parochiële oorkonde van pastoor van Meijl omdat 

het vandaag juist 10 jaar geleden is dat ze bij de siergroep zijn gekomen. Dank je wel dames, voor 

jullie betrokkenheid en inzet. 

 

* Op de 1
e 
 en 2

e
 kerstdag was onze kerk ’s middags open om mensen de gelegenheid te geven het 

kerststalletje én de kerstversiering te komen bekijken. Op de 1
e
 kerstdag zijn 159 bezoekers 

gekomen en op de  2
e
 kerstdag waren het er 107. Het knikengeltje heeft € 57,12 opgebracht. 

Dank je wel aan de vrijwilligers die toezicht in de kerk hebben gehouden. Zij vonden het een fijne 

taak omdat ze ook contact hadden met de bezoekers en “omdat het gezellig druk was.’ Het is de 

kerkgangers niet ontgaan dat er dit jaar een kameel in de kerststal stond.(geleend van Providentia) 

Het is lang geleden dat er een kameel in de kerststal in de kerk heeft gestaan. 

 

* De jaarlijkse schoenendoosactie voor Gambia is weer een succes geweest. De kinderen uit Leende 

hebben met kerstavond én ook nog later een 75-tal dozen bij elkaar gebracht met waardevol 

materiaal voor de kinderen in Gambia. De dozen zijn door Nico Maas in een container verpakt en 

naar Gambia verzonden. Nico zelf is in januari naar Gambia vertrokken en hoopt dat hij met eigen 

ogen kan zien hoe blij die kinderen ginds zijn door de cadeautjes van de Leendse kinderen. 

 

* Offerblokken in de kerk. Achter in onze kerk staat het beeld van de Heilige Antonius. Heeft u 

enig idee hoe groot de “bijdrage” van de kerkgangers is voor deze heilige? Op 21 januari jl. werd de 

offerblok geledigd en kwam er  € 81,40 uit. We mogen hopen dat de verloren voorwerpen terug- 

gevonden zijn. De offerblok van de Heilige Gerardus, aan de andere kant in de kerk,  liet € 1,36 

zien. Het zijn twee prachtige beelden in het interieur van de kerk. Mogen de vereerders van deze 

heiligen heil en zegen ervaren. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1
e
 weekend van maart uit te geven. Uw suggesties, tips 

of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap. 

 

 

 

STORMSCHADE 

 
Op donderdag 18 januari jl. heeft een storm over ons land geraasd en er heel wat schade aangericht. 

Hier bij ons is een grote tak uit de top van een hoge boom op de Sint-Jansberg omlaag gekomen, 

met de punt in de grond, ongeveer 2 meter vóór de achterzijde van de Sint-Janskapel. U ziet het op 

de foto. Dank aan de gildebroeders die meteen de tak hebben klein gezaagd, opgeruimd en de 

schade aan het dak provisorisch hersteld hebben. 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Overleden 

* 24 december 2017 :  Antoon Verhees, echtgenoot van Hannelore Verhees-Vatter. Hij 

    woonde in de Irislaan en is 92 jaar geworden. 
* 28 december 2017 : Nico de Win, echtgenoot van Jeanne de Win-Bax. Hij woonde in 

   de Dorpstraat en is 79 jaar geworden. 

* 10 januari 2018 : An van der Zanden-Kuipers, echtgenote van Sjaak van der Zanden. 

   Ze heeft gewoond in de Lindenlaan en is 80 jaar geworden. 

* 13 januari 2018 : Toos Beliën- Rozemeijer, weduwe van Jan Beliën. Ze heeft de laatste jaren 

   gewoond in Geldrop en is 99 jaar geworden. 

* 15 januari 2018 : Jan Schoone, echtgenoot van Mien Schoone-Kuijpers (†). Hij heeft de laatste 

   jaren gewoond in Kempenhof en is 93 jaar geworden. 

* 30 januari 2018 : Annie de Werdt-Peeters, echtgenote van Peer de Werdt (†). Ze heeft de laatste 

   jaren gewoond in Leenderhof en is 92 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. 

           

 

RONDLEIDING  KERK – BEKLIMMING TOREN 

 
De Leendenaren zijn trots op hun monumentaal kerkgebouw. Maar 

meerdere mensen, van dichtbij of veraf, willen dit gebouw ook wel eens 

van binnen zien en bewonderen. Dat kan !! 

Op verzoek verzorgen wij rondleidingen door de kerk, waarbij een 

beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is. 

  
U kunt dat aanvragen bij: 

Lenie Mijs                            telef.  040-2062225;  email   leniemijs54@gmail.com 

Jac Staals                              telef.  040-2061857;  email   staalsjm@outlook.com 

 

De kosten bedragen voor de kerk 3 euro per persoon en voor de kerk en toren 5 euro per persoon. 

Deze kosten komen geheel ten goede aan het onderhoud van ons prachtige monument. 

 

 
ADVENTSACTIE  2017  : ONZE  ZUSTERPAROCHIE  IN  INDIA 
 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de komende adventsactie. Die is weer bestemd  voor 

onze zusterparochie in Laitkynsew, India.  Met enkele foto’s hebben we de actie toegelicht. 

 

Inmiddels is de adventsactie weer een groot succes geworden, dankzij enkele grote giften.  Begin 

januari 2018 heb ik het volledige bedrag van € 3040,-- overgeschreven naar onze paters in India. Ze 

mailto:leniemijs54@gmail.com
mailto:staalsjm@outlook.com
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zijn er heel blij mee en onderstrepen de missionaire gedachte : fijn dat een welvarende parochie een 

andere parochie blijft steunen. 

Hieronder kunt u het antwoord lezen van de overste, p. Noble George. Hij stuurde ons ook enkele 

foto’s door van de internaatskinderen. Het doet u misschien ook denken aan vroegere tijden toen wij 

hier in de rij stonden voor het schoolgebouw en door de leerkrachten werden toegesproken. 

(p. W. van Meijl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Date: 18-01-2018 

 

Dear Parishioners of Leende,  

 

Greetings from Laitkynsew parish, India. I write this letter regarding your donation of  

€ 3.040,-- We thank you heartley. So you are helping our mission at Laitkynsew. Last year we have 

opened a hostel for poor boys that are coming from very remote villages of our parish boarder to 

Bangladesh. This will enable the children to continue their studies in English at our divine savior 

school rather than being drop out in the villages.  In this hostel we could accommodate about 30 to 

35 children;   

Thanking you for your generosity. May God shower his blessings upon you. 

                                                                                                                                    Regards 

Fr. Noble George SDS 

 

 

VAN  ONS  MANNENKOOR 
 

2017 zit er op en 2018 is alweer begonnen. Wat gaat de tijd toch snel. Zo rond de jaarwisseling zijn er 

momenten waarop je terugdenkt aan het afgelopen jaar. Al bij al moeten we zeggen dat 2017 voor het 

mannenkoor een bijzonder jaar is geweest. 

Een jaar met voor ons toch wel bijzondere gebeurtenissen zoals het vertrek van onze dirigent Bart die 

ons met de jaarvergadering liet weten dat hij als examinator voor de kappersopleidingen was gevraagd. 

Een uitdaging die je niet zo maar laat lopen. Voor Bart natuurlijk de waardering vanuit de 

kapperswereld voor zijn professionele aanpak en inzet. Voor ons als mannenkoor een minder blijde 

gebeurtenis. Het vinden van een nieuwe dirigent die ook nog kennis heeft van gregoriaanse muziek is 

geen kleinigheid. Uiteindelijk hebben we toch maar een advertentie in het Eindhovens Dagblad gezet.  

A Salvatorian Catholic Institution 

Estd : 2015 
Laitkynsew, East Khasi Hills 

Motto : Service & Knowledge 
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Tot onze grote verbazing ontvingen we binnen 24 uur een reactie. Na overleg tussen de pastoor, de 

organist en de aanstaande dirigent was de zaak snel beklonken.  We kregen een dirigent met een 

uitgebreide muzikale kennis en ervaring. 

Wij als koor zijn daar zeer gelukkig mee en merken bij elke repetitie dat we met sprongen vooruit gaan. 

Zingen is nog meer een genot geworden. Dit gaat zover dat we aan het eind van de repetitie vaak vragen 

om wat extra te oefenen.  

 

Wij hopen dat u als bezoeker van de eucharistievieringen 

dat ook merkt. Trouwens we krijgen regelmatig na de 

dienst complimenten van de kerkgangers, wat een echte 

opsteker voor ons is. Bedankt daarvoor.  

Met de open kerkendag in november hebben we ook 

aangeboden om voor de bezoekers een “gregoriaans half 

uurtje” te verzorgen. Een veertigtal bezoekers heeft dit 

met wederzijds genoegen bijgewoond. Wij als koor 

hebben daar zo van genoten dat we voorgenomen hebben 

om met palmzondag dit jaar  weer een uitvoering in de kerk te geven. Natuurlijk met muziek die 

betrekking heeft op het aanstaande Paasfeest. 

 

Het afgelopen jaar mochten we ons ook verheugen met een nieuw lid die zich spontaan heeft 

aangemeld. Wij hopen dat er nog meer mannen zijn die ons koor willen komen versterken. Mocht u 

twijfelen, kom dan eens naar onze repetitie op donderdagavond om 19.30 uur in de kerk en ervaar het 

enthousiasme van het koor. Uitbreiding van ons koor is altijd welkom en waarborgt ook de continuïteit 

naar de toekomst. 

Wij gaan als koor dit jaar ons weer inzetten om de vieringen in de kerk en in Leenderhof muzikaal op 

een nog hoger niveau te brengen. Als u dan gemotiveerder bent om de vieringen bij te wonen is dat voor 

ons een groot genoegen. Namens het hele mannenkoor wens ik, organist, u allen een gezegend en 

gezond 2018 toe.       

      

 

 

HET  MISSIECOMITE  BERICHT :  08-01-2018 

 
Financiële ondersteuning van de opvolgers van onze Leendse missionarissen. 

 

Sinds 1979 heeft het Parochieel Missie Centrum Leende zijn missionarissen en later hun opvolgers 

financieel ondersteund door middel van de twee kledinginzamelingen per jaar. Dit deden wij in 

samenwerking met de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp uit Hamont. Hiervoor kregen wij een 

vergoeding die wij doorgaven aan de missionarissen. De laatste jaren begon dat lekker op te lopen 

en in 2015 hadden wij in Heeze – Leende – Sterksel  € 25.000,-  te verdelen. 

 

De gemeente echter was van mening dat dit geld niet naar de missionarissen mocht gaan maar ten 

goede moest komen aan de gehele gemeente. Daar hebben wij tegen geprotesteerd wat bij de 

gemeenteraad gelukkig gehoord werd. 

 

Net voor de Kerstdagen hoorden wij dat wij € 12.500,- mochten verdelen onder onze 

missionarissen. U begrijpt dat de drie missiecomités (uit Heeze, Leende en Sterksel) héél fijne 

kerstdagen hebben gehad. Inmiddels hebben wij  € 1250,- per missionaris aan hen overgemaakt. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinr-TTw4fZAhWGTN8KHbDVAM4QjRx6BAgAEAY&url=https://roelfotografie.wordpress.com/2012/12/16/kerstconcert-sittards-mannenkoor-si-tard/&psig=AOvVaw3AopMlSsUuY0lS7eninGwY&ust=1517671020225880
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Onze missionarissen zijn : 

(1) In Bagamoyo Tanzania : Pater Valentine Bayo opvolger van Pater Frits Verstijnen die een 

opleidinginstituut bestuurt, een Hotel als opleiding voor jongeren én een grote nieuwe kerk aan het 

bouwen is. 

(2) In Bolivia : Zuster Socorro Garcia die als opvolger van Pater Beliën zijn werk voortzet met het 

bewustmaken van de inlandse bevolking via scholing en b.v. een radiostation " Radio Junga " 

Een recent project van haar is een schoenenproject waar wij nog niet alle informatie over hebben. 

(3) In Zambia : Pater Timothy Lumumba, die als opvolger van Zuster Truike de  Win, de leiding 

heeft over de Caring Woman, een groep vrouwen die kinderen een thuis geven waarvan de ouders 

gestorven zijn aan Aids. Meer dan de helft van de Zambiaanse bevolking is minderjarig als gevolg  

van Aids. 

 

Besluit : als de missionarissen een goede verantwoording voor het ontvangen bedrag overleggen, 

kunnen zij volgend jaar wéér zo’n bedrag van € 1250,-- tegemoet zien. 

Wij hebben begrepen dat onze protesten door de gemeenschap breed gedragen werden, wat ook wel 

aan de gemeenteraad ter ore zal zijn gekomen. Wij danken u daarvoor. 

  

Namens het PMCL, 

René Ebeling 

 

 

 

TER  INSPIRATIE  :  zeggen  én  doen 

 

Als je christen bent, 

dien je dat altijd waar te maken 

in woord én daad 

zegt Jezus. 

  

Op bepaalde momenten zal van je gevraagd worden 

dat je over Mij vertelt  

en dat je van je geloof in Mij  

getuigenis aflegt. 

  

Op andere momenten zal men van je verwachten 

dat je geloof concreet wordt  

in trouwe dienstbaarheid  

en in een blijvende zorg voor rechtvaardigheid. 

  

Zeggen én doen wat je zegt, 

zal voor anderen  

én voor jezelf 

een bron van vreugde zijn.  
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KALENDER 
 

* 7 februari : startbijeenkomst vormelingen in de pastorie van 12.30 – 13.00 uur 

 

* 8 februari : van 15.00 – 16.00 uur is er in de pastorie voor de Leendse 90-plussers een ontmoeting 

met het prinsenpaar van de Lindse Blaos, prins Robert dun Urste en prinses Nienke.  

 

* 10 februari : om 19.30 uur : carnavalsmis met prins Robert dun Urste en prinses Nienke én 

jeugdprins Ruud en jeugdprinses Linda en jeugdadjudant Alexander en de vele, vele 

carnavalsvierders. Allen hartelijk welkom. 

 

* 14 februari : Aswoensdag. Om 19.00 uur eucharistieviering in de kerk met uitreiking van het 

askruisje; afsluiting van de dolle carnavalsdagen. Carnavalsvierders uit Sterksel zullen ook 

aanwezig zijn. 

 

* 25 februari : om 11.30 uur : kennismakingsviering met onze eerste communicanten. Ook de 

ouders, peetouders en andere gezinsleden zijn van harte welkom. (Om 10.00 uur is de hoogmis 

zoals op elke zondag.) 

 

* 4 maart : om 10.00 uur : presentatieviering van onze vormelingen. Zij zullen zich in deze viering 

aan de geloofsgemeenschap voorstellen. 

 

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

De 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  

 

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

