
   

 

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

Naar aanleiding van het gouden feest van ons parochieel dameskoor op 8 september 2017 wil ik 

mijn gedachten laten gaan naar de betekenis van de vele vrijwillig(st)ers in een parochie. Elke 

pastoor beseft én ervaart hoe belangrijk deze groep parochianen is om je geloofsgemeenschap vitaal 

te houden. Deze groep enthousiaste mensen zijn het cement in de samenleving. Zij houden het 

"stenen gebouw", de kerkgemeenschap, bijeen. Zij zorgen voor verbinding en steun, voor houvast 

en stabiliteit. Daarom mogen we heel blij zijn met deze mensen. We zijn trots op hen. Hun inzet en 

toewijding waarderen we dan ook bijzonder.  

Daarom wil ik de 18 leden van ons parochieel dameskoor van harte feliciteren met 

hun gouden jubileum. We drukken onze grote dank en waardering uit voor hun 

jarenlange, enthousiaste en trouwe inzet. Een bijzondere vermelding verdient mevr. 

Mariet Maas-Thijssen, die vanaf het begin tot op de dag van vandaag trouw heeft 

meegezongen. Proficiat, gouden jubilaris. 

Uit de reacties van de koorleden wordt duidelijk dat zij graag bij het koor zijn, dat ze ook graag 

zingen, dat ze de onderlinge verbondenheid zo zeer op prijs stellen. Proficiat, dames, en we hopen 

dat we in de toekomst van uw muzikale kwaliteiten mogen blijven genieten. 

Voor al onze parochievrijwillig(st)ers past de volgende overweging:  

Jij verdient een pluim 

Voor je inzet en betrokkenheid 

die je zoveel jaren hebt laten zien, 

stille krachten, trouwe werkers, 

vrienden die opbouwen 

en de gemeenschap levend houden. 

 

Jij verdient een pluim 

voor je woorden die aanmoedigen, 

voor je genegenheid en troost 

voor je nabijheid en warmte. 

 

Jij verdient een pluim, 

omdat je tijd voor een ander vrij maakt, 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend, 

omdat je je betrokken voelt, 

omdat je iets voor de ander wil betekenen 

gratis en spontaan. 

 

Jij verdient een pluim, 

omdat we op je kunnen bouwen, 
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jij hoort tot die stille krachten, 

- geen woorden maar daden - 

met jou kunnen we overleggen, 

jou kunnen we vertrouwen. 

Jouw inzet is aanstekelijk. 

Laten we dat zo houden. 

Als dat er niet meer is, 

is dat voor ons beiden 

een heel groot gemis. 

 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

* We mogen blij zijn met de vele vrijwillig(st)ers in onze gemeenschap die hun bijdrage leveren om 

onze geloofsgemeenschap vitaal te houden. We zijn hun veel dank en waardering schuldig. Zo heeft 

Riny Galama begin juli een parochiële oorkonde ontvangen van pastoor W. van Meijl voor haar 

12,5- jarige inzet in de siergroep. De leden van deze werkgroep zorgen ervoor dat onze kerk mooi 

versierd is en we zijn hun erkentelijk voor hun toewijding en betrokkenheid. 

 

* Op 5 juli zijn de leden van de pastorale werkgroepen in de pastorie bij elkaar gekomen om het 

werkjaar te evalueren. We zijn blij met de goede, onderlinge sfeer en dat de moeders zich inzetten 

voor de werkgroepen 1
e
 communie, gezinsviering, kleutercatechese en vormsel. Bij de evaluatie 

hebben we afscheid genomen van  Lisanne van den Broek, die zich sinds 2009 tot op heden met 

hart en ziel heeft ingezet voor de werkgroep 1
e
 communie. Ook van Marita van Meijl hebben we 

afscheid genomen. Zij was sinds 2011 tot op heden actief betrokken bij de gezinsvieringen. Beide 

moeders hebben een parochiële oorkonde van de pastoor ontvangen. De leden van de werkgroepen 

zijn nu op zoek naar nieuwe leden.  

Wie heeft zin én tijd om zijn/haar steentje bij te dragen tot welzijn van de kinderen én tot opbouw 

van onze geloofsgemeenschap? Neem dan contact op met het secretariaat: tel.( 040) 206.1215. 

 

* Op 21 juli 2017 hebben Susane Maas (van onze parochie) en Fabio Martins Moreira hun kerkelijk 

huwelijk gesloten in Portugal. Een onvergetelijke dag, ook voor de meegereisde familieleden. Onze 

hartelijke gelukwensen aan het bruidspaar en alle goeds voor de toekomst. Vermelden we nog dat in 

die viering hun zoon Liam het sacrament van het doopsel heeft ontvangen. Proficiat. Het gezin 

Martins Moreira woont nu in Huisplaats 11. 

 

* Op zondag 27 augustus hebben we in de hoogmis gecollecteerd voor de MIVA-actie, de Missie 

VerkeersActie, die dit jaar bestemd was voor vervoersmiddelen in het Afrikaanse land Burkina 

Faso. De opbrengst bedroeg : € 301,69, waarvoor heel hartelijk dank. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van oktober uit te geven.  

 

Meer waard dan je denkt 

Een zachte blik, een blij gelaat, 

een vriendelijk woord, een goede raad. 

Al lijkt het simpel wat je schenkt, 

toch is het meer waard dan je denkt!  
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GOUDEN  FEEST   PAROCHIEEL  DAMESKOOR 
 

Op 8 september 1967, 

feestdag van Maria 

Geboorte, is het 

parochieel dameskoor 

opgericht op initiatief van 

pastoor F. Woestenburg. 

De leden van het 

mannenkoor hadden het 

in die tijd vrij druk met de 

doordeweekse gezongen 

vieringen (=uitvaarten, 

jubilea, huwelijksvierin- 

gen, enz.) zodat ze best 

hulp konden gebruiken. 

De mannen hadden 

immers hun eigen bedrijf 

en konden zich niet steeds 

vrij maken.  

Bovendien speelde de 

liturgische vernieuwing 

een grote rol en werden steeds vaker Nederlandstalige liederen gezongen. Het dameskoor betekende 

voor de parochie een nieuwe geboorte, een goede aanwinst. 

 

Op 8 september 2017 blikken de leden, maar ook de lokale geloofsgemeenschap terug op de grote 

verdienste van deze koorleden. Een gouden jubileum met een gouden jubilaris: Mariet Maas-

Thijssen. Van harte proficiat met deze feestelijke gebeurtenis. Dank en waardering voor zoveel 

trouwe inzet en betrokkenheid. Een halve eeuw lang hebben de dames hun beste klanken laten 

horen bij het lief en leed van de parochianen. Dank u wel, dames. Muziek verbindt en geeft de 

toehoorder innerlijke rust en blijheid. We hopen nog vele jaren van dit koor te mogen genieten. 

 

Op zaterdag 9 september zullen de jubilerende dames om 15.30 uur de eucharistieviering in het 

Leenderhof gaan opluisteren. De koorleden hebben in de loop der jaren steeds in Leenderhof, in  het 

oude én in het nieuwe gebouw, gezongen. Vandaar dat hun feest hier wordt ingezet. 

 

Op zondag 10 september wordt het jubileum gevierd met een plechtige eucharistieviering om 10 uur 

in de kerk. Samen met de leden van het mannenkoor zullen de dames hun feestmis laten horen. Er is 

geen officiële receptie na de mis. Het mooiste cadeau voor de koorleden is uw aanwezigheid in die 

eucharistieviering. Dit is een teken van waardering en betrokkenheid voor het vele muzikale werk 

dat de koristen in de loop van de jaren hebben laten horen. 

 

Op de website van de Nicasiusparochie (www.parochienicasius.nl), maar ook in de krant zult u een 

bericht vinden over dit gouden feest. 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
* 16 juli 2017: Janne van Eerd, dochter van Leon van Eerd en Ingrid Verhoeven en 

   zusje van Kevin, Soerendonk. 

* 20 augustus 2017 : Stef van Geloven, zoon van Remko van Geloven en Marieke 

   van Geloven-Bax en broertje van Evi, Strijperstraat. 

http://www.parochienicasius.nl/
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* 20 augustus 2017 : Rowdie van Mensvoort, zoon van Rob van Mensvoort en  Debbie De Bruin, 

   Veldhoven. 

 

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen 

dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leven in de 

geest van Jezus. 

 

Overleden 

* 2 juli 2017 :  Fons Maas, echtgenoot van Nellie Thijssen. Hij woonde de laatste jaren in 

   Leenderhof en is 88 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze familie en ieder die door dit 

overlijden getroffen is. Wij wensen de familie 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. 

 

KERKPROEVERIJ :  iets voor jou 

 

 

Op initiatief van de Raad van Kerken wordt in het weekend van 9 en 10 september de campagne 

Kerkproeverij gehouden. Het concept is ‘simpel’: nodig op zaterdag of zondag iemand uit om mee 

naar de kerk te gaan.  

In Engeland en in Amerika is de kerkproeverij al jarenlang een bewezen succes. Men nodigt 

gewoon iemand uit om mee naar de kerk te gaan en lukt dat niet, dan heb je het in ieder geval 

geprobeerd.  

Maar wie kun je uitnodigen? Mensen om je heen die normaal niet naar de kerk gaan: je buurman of 

buurvrouw, vrienden of vriendinnen en natuurlijk familieleden. Iedereen is welkom! Op die manier 

kunnen ze de ervaring opdoen wat het betekent een viering in onze monumentale kerk bij te wonen 

én te zien hoeveel mensen actief bij die kerk betrokken zijn. De drempel om later nog eens te 

komen, wordt lager. En als trouwe kerkgangers raken we iets meer vertrouwd met het idee dat we 

een uitnodigende geloofsgemeenschap dienen te zijn. 

 

START PASTORAAL WERKJAAR 
 

Nu de basisscholen weer zijn begonnen, start voor ons ook het pastoraal werkjaar. De moeders van 

de verschillende pastorale werkgroepen (gezinsviering, eerste communie, kleutercatechese, 
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vormsel) willen zich vol goede moed inzetten voor kindvriendelijke vieringen, die de kinderen 

aanspreken én waardoor de lokale geloofsgemeenschap wordt opgebouwd én gevoed. 

 

Wat te denken als we dit werkjaar als thema kiezen: je bent bemind, je bent geroepen. 

 

Je bent bemind ! God houdt van je. Dat weten we vanuit de bijbel, waarin zo vaak geschreven staat 

dat God zijn volk bemind, dat Hij het nabij wil zijn, dat Hij met de mensen meetrekt, dat Hij ons bij 

onze naam kent en dat we Hem ter harte gaan, ieder persoonlijk.  
Dit is ons duidelijk gemaakt door Jezus van Nazareth. Hij is namens God op 

aarde gekomen en heeft ons een blijde boodschap gebracht. In woord én daad 

heeft Jezus ons duidelijk gemaakt hoe God is: Hij houdt van je. Je wordt 

bemind. Hij neemt je op in Zijn grote liefde én Hij stimuleert je ook. Je hebt een 

concrete taak, hier en nu. Je wordt uitgenodigd om mee te werken aan Gods plan 

met deze wereld. 

 

Vandaar de gedachte: je bent geroepen. Mensen doen een beroep op je. Hoe 

reageer je dan?  Positief of negatief? Je hebt toch een opdracht. Mét elkaar dienen we iets moois op 

te bouwen, in verbondenheid en solidariteit. We dienen voor elkaar te zorgen onder de zegen van de 

Almachtige.   

 

 

BELEIDSNOTA   VAN  ONZE  BISSCHOP 

Uit het beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016) van onze bisschop mgr. G. de Korte 

citeren we enkele gedachten over de vrijwilligers in de parochie. (Hoofdstuk1 : algemene 

waarnemingen, p. 5) 

Geen cynisme maar hoop 

Ondanks de crisis rond de Kerk en de onderliggende crisis rond de Godsvraag moeten wij ons niet 

armer rekenen dan wij zijn. Er is in ons bisdom nog steeds katholieke “massa”. Kloosterbezoeken, 

pelgrimstochten, reizen naar Lourdes en Rome, processies, gildendagen en de Wereldjongeren- 

dagen: het zijn in het Bossche bisdom populaire activiteiten met soms grote uitstraling. 

 

Maar bovenal telt het bisdom ruim 50 nieuwe parochies met bijna 300 kerk- 

gebouwen. Rond ieder kerkgebouw functioneert een geloofsgemeenschap/ 

deelparochie/parochiekern, waarin veel vrijwilligers actief zijn. Zij weten 

van de kwetsbaarheid van de huidige Kerk, maar dat weerhoudt hen niet 

van inzet en betrokkenheid. Integendeel, zij weten zich geroepen tot hoop 

vanuit het geloof dat Christus bij zijn Kerk is en haar ook draagt. Juist de 

bisschop en de andere stafleden, maar ook de pastorale beroepskrachten en 

besturen zijn geroepen om de hoop in de harten van de gelovigen te voeden. 
 
 

 

VANUIT  ONZE  ZUSTERPAROCHIE  IN  INDIA 

 
Vaker hebben we in onze nieuwsbrieven geschreven over onze zusterparochie in Laitkynsew, India. 

(zie de Nieuwsbrief van december of januari) De jaarlijkse adventsactie is immers ook bestemd 

voor deze Sint-Petrus/Paulusparochie met wie we als vroegere Sint-Petrus’ Bandenparochie een 

bijzondere band hebben via onze pastoor, een pater salvatoriaan.  

Hieronder geven we enkele foto’s weer om u op de hoogte te houden van wat er in die parochie 

gebeurt. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiGnI3oyYHWAhXEUlAKHT08B4sQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/373376625333470071/&psig=AFQjCNEXx_AiHjH0ZBiVYfJx5vke1JEkcw&ust=1504272414936179
http://www.michaelparochie.com/website/index.php/nieuws/
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Inmiddels is het schoolgebouw met internaat voltooid, in gebruik genomen en ingezegend en 

kunnen de kinderen en jeugdigen werken aan hun 

toekomst. Hieronder volgen enkele recente foto’s : 

 

Links op de foto ligt de kerk van de parochie. 

Recht vooruit de school met het gemeenschapscentrum; 

Rechts onderaan een gedeelte van het hostel = internaat.  

 

 

Een duidelijker beeld van het hostel = internaat, waar momenteel 40 jongens verblijven. Zij komen 

uit de verst afgelegen dorpen en verblijven op het terrein van de missie : school en internaat. De 

naam van het hotel is zichtbaar : 

 

STS PETER & PAUL HOSTEL LAITKYNSEW 

 

 

 

En wat te denken van de gedenkplaat aan de voorkant van het hostel? De naam van onze parochie 

staat vermeld. Op 18 juni 2017 is het gebouw feestelijk in gebruik genomen en ingezegend. 
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VREDESWEEK  VAN  16 – 24 SEPTEMBER  2017 

 
In onze samenleving, vol tumult en geweld, droomt ieder zijn of haar droom van vrede. 

Ideeën buitelen over elkaar,  

de grenzen moeten dicht, nee open, 

je moet je aanpassen, 

of nee, toch liever jezelf blijven, 

respectvol luisteren naar elkaar is er vaak niet bij, 

verschillend lijken groter dan ooit. 

 

Vandaar een vredesweek: een aanbod, een oproep,  

om met elkaar in gesprek te raken 

over ieders beelden van “goed samenleven”, 

om het goede in elkaar te zien  

en samen te bouwen aan de toekomst.  

 

 

 

TER  INSPIRATIE : profeet van vrede 
 

Profeten, profetessen, 

je hoort ze overal. 

Sommigen hebben hun waarheid al in pacht 

en gaan daarbij te keer, 

anderen spreken volhardend en zacht. 

 

Wat ze zeggen, is geen gemakkelijk geluid. 

Het schuurt, 

Soms met een waarschuwend gebaar 

en brengt ons in verwarring: 

Wat kies ik? 

Wat houd ik voor waar? 

 

Dan komt er een, die spreekt van vrede 

en dan een ander, telkens weer… 

Ze vragen ons om op te staan 

en samen – niet morgen maar vandaag – 

die moeilijke weg van vrede te gaan. 

(Felicia Dekkers) 

 

 

KALENDER 

 
* 10 september : ons parochieel dameskoor zal samen met het mannenkoor de 

feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur opluisteren n.a.v. hun gouden feest. 

Er is geen officiële receptie, maar uw aanwezigheid in de kerk is voor de 

koorleden het mooiste geschenk dat u ze kunt geven. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJkNrkoObUAhWHK1AKHQAHA6EQjRwIBw&url=http://helvoirt.net/50-jaar-getrouwd/&psig=AFQjCNFDL6X3jt57_-kmxc_JfoIf2Vv06g&ust=1498935680490889
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Vredesweek_Hilversum_Doet_u_mee/Afbeelding_Vredesweek.std?disposition%3Dinline&imgrefurl=https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Vredesweek_Hilversum_Doet_u_mee&docid=6DK0-ODuhoQ7oM&tbnid=dn1ONEVHfH4AcM:&vet=1&w=1540&h=1600&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwi15uyMo97VAhUIKFAKHSTCCW0QMwgqKAAwAA&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14pCipt7VAhUBY1AKHan8BgIQjRwIBw&url=https://de.dreamstime.com/stockbilder-friedenstaube-image7578524&psig=AFQjCNEtf_oFMa-vz1Sc4z8FlBsHhO7h0w&ust=1503060347092350
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* 12 september : in Ommel vindt vandaag de 31
e
 regionale ziekenmiddag plaats. Om 14.00 uur is er 

een heilige mis en om 15.30 uur het plechtig lof. U bent van harte welkom. 

 

* 24 september : om 10.00 uur zal de 1
e
 gezinsviering van dit schooljaar 

plaatsvinden. De moeders van de gezinsviering hebben bewust gekozen om de 

viering tijdens de reguliere hoogmis te houden om zo de verbondenheid tussen 

kinderen en oudere kerkgangers tot uitdrukking te brengen. Het onderwerp 

maakt dit ook duidelijk. 

 

* De oktobermaand is de maand van de rozenkrans. Naar gewoonte zullen we 

op de maandagavonden om 19.00 uur het rozenhoedje gaan bidden in de kerk. Telkens zal er een 

koor komen zingen. U bent van harte welkom. 

 

 

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

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  
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