
 

          

 

 

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

Niet alle kerkelijke feestdagen zijn even gemakkelijk te begrijpen. Neem bv. Kerstmis, het feest van 

de geboorte van Jezus. Dit feest spreekt mensen aan. Nemen we Pasen, het feest van de Opstanding 

van Christus, dan wordt het al moeilijker. Vele mensen vinden  het moeilijk om dit feest, het  

belangrijkste voor de christenen, een plaats te geven in hun leven. Het gaat uiteindelijk om het 

geloven, om het mysterie dat niet te begrijpen valt. 

 

Op woensdag in de Goede Week waren zo’n 20 kleuters uit groep 1,2,3, en 4 in de pastorie en 

hebben daar de nodige uitleg gekregen over de betekenis van de Goede Week. Tegen het einde van 

die middag komt een moeder met haar dochtertje naar me toe en zegt: “Jij wilde de pastoor toch iets 

vragen.” “Ja, zei het kind, hoe kan dat nou? Jezus was dood en ze 

hebben Hem in het graf gelegd. Na drie dagen komen ze kijken en is 

Hij weg. Hoe kan dat? Jezus was toch dood! Hij kan toch niet 

weglopen! Hebben ze Hem weggehaald?”  

 

Ja, daar sta je dan. Wat ga je dat kind antwoorden? We weten niet hoe 

het allemaal precies gegaan is. We geloven wel dat Jezus is opgestaan. 

Hij is niet in het graf gebleven. Daar is wel niemand bij geweest. 

Niemand heeft dat gezien, maar God is zo groot en machtig dat Hij 

Jezus door die dood heeft heen gehaald. Jezus is opgestegen naar de hemel. Jezus leeft weer en is 

bij ons, maar wel op een andere manier. 

 

Pasen is het feest van het geloven. De bijbelse teksten zijn hierbij onze inspiratie. We lezen dat op 

de eerste dag van de week Maria Magdalena en ook Petrus en Johannes met eigen ogen het lege 

graf aanschouwen. Van Johannes wordt geschreven dat hij zag en geloofde. (Joh. 20, 8). De twee 

leerlingen gaan weer naar huis, maar Maria blijft, kijkt nog eens in het graf en ziet er twee engelen 

en even later een tuinman die haar aanspreekt, zoals alleen Jezus haar kan aanspreken. Nu dringt het 

door tot in het diepst van haar hart: Jezus leeft. Maria ziet én gelooft. En ze gaat op weg om te 

vertellen over “wat ze gezien en gehoord heeft.”(Joh. 20,18). Het nieuws van Jezus’ verrijzenis 

verspreidt zich als een lopend vuurtje: Hij leeft, Hij is het licht, Hij blijft je nabij. Halleluja. 

 

Allen een zalig en opgewekt Pasen toegewenst. 

p. W. van Meijl, sds   

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

* Op maandag 14 maart was om 19.00 uur de gemeenschappelijke ziekenzalving in Leenderhof. 

Het was een ingetogen en inspirerende viering die rustig verliep en indruk op de aanwezigen 

maakte. Er waren 27 personen die het sacrament van de ziekenzalving hebben ontvangen. Ook 

familieleden waren erbij aanwezig en ook andere vrijwilligers. In totaal waren ruim 40 personen 

aanwezig, in Jezus’ naam. Proficiat aan degenen die het sacrament hebben ontvangen. 
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* De palmpasenviering op 20 maart kende weer een goed verloop. Dankjewel, 

kinderen, dat jullie een mooi versierde palmpasenstok hebben gemaakt. Voor 

het broodhaantje en het palmtakje hebben de moeders van de gezinsviering 

gezorgd. Fijn. Na de heilige mis hebben we in optocht deze palmpasenstokken 

naar de bewoners in Leenderhof en het Marijkeplein gebracht. Een teken van 

aandacht hebben voor elkaar. Ook dank aan twee leden van de klusjesgroep 

die de 40 kruisjes een fris kleurtje hebben gegeven. De vier verschillende 

kleuren zorgen voor een kleurrijk geheel. 

 

* “Ongelooflijk! Ik heb een kinderstop moeten toepassen”  klonk het op woensdag 23 maart toen de 

20 kleuters in de pastorie waren en o.l.v. de pastoor en enkele moeders vertrouwd gemaakt werden 

met de Goede Week. De belangstelling voor deze kleutercatechese is dus groot. Fijn zo. De 

werkgroep heeft de kleuters op een ontspannen manier bezig gehouden: verhalen uit de bijbel, 

knutselen, paaseitjes zoeken, paaseitjes kleuren, drankje, enz.  

  

* Op 21 maart vond de halfjaarlijkse bijeenkomst plaats van de contactpersonen van de 25 

parochiële werkgroepen. Dit werkgroepenoverleg is zowel informatief als ook inspirerend. Het is 

verheugend te mogen horen hoe mensen kerkbetrokken zijn en die blijde boodschap van Jezus 

handen en voeten willen geven in onze geloofsgemeenschap. 

 

* Sinds 1 januari 2006 hebben we voor een misintentie € 10,-- gevraagd. Op de website van de 

nieuwe parochie H. Nicasius staat te lezen dat voor een misintentie in de nieuwe parochie voortaan 

€ 11,-- wordt gevraagd. Vanaf nu zullen we daarom dit tarief ook hanteren.  

 

* Op vrijdag 1 april 2016 is het eeuwfeest van Leenderstrijp feestelijk en kleurrijk geopend. 

Honderd jaar school én winkel in Leenderstrijp, twee pijlers 

die zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid van deze kleine 

kern. Onze gelukwensen gaan naar de organisatie van dit 

eeuwfeest en allen die bij dit eeuwfeest betrokken zijn. 

Honderd dagen lang wordt er nu gefeest en staan de bewoners 

stil bij het feit  waartoe een kleine kern in staat is. Proficiat voor deze saamhorigheid. 

 

* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het eerste volle weekend van mei te publiceren. 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE BISSCHOP MGR. G. DE KORTE 

 

Op 5 maart 2016 is de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, 

mgr. Gerard de Korte, officieel gepresenteerd. Zijn benoeming 

is in het bisdom heel goed ontvangen. De reacties bij de 

mensen en in de kranten zijn positief. Ze zijn blij met deze 

nieuwe herder. Het is een “paus Franciscus-figuur”, iemand 

die luistert en verbindt, iemand die weet te overleggen en wil 

samenwerken. Zoals de bisschop onlangs nog verklaarde, wil 

hij optimaal pastoraal bezig zijn. Hij wil vooral een bruggen- 

bouwer zijn. Op zaterdag 14 mei, daags voor Pinksteren, zal de 60-jarige mgr. G. de Korte als 17
e
 

bisschop van ’s-Hertogenbosch in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist worden 

geïnstalleerd. In diezelfde viering wordt afscheid genomen van mgr. A. Hurkmans. Ons gebed gaat 

uit naar deze beide herders. Om Gods zegen en bijstand. Moge Gods Geest overvloedig neerdalen 

op onze nieuwe bisschop en hem sterken in zijn herderlijke taken. 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

* 6 maart 2016: Tijn Schoone, zoon van Ruud Schoone en Lenny Kennis,  

Krokuslaan 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn ouders en familie. We 

hopen dat dit kind veilig en gezond mag opgroeien tot een mens die gelukkig is 

en  leeft  in de geest van Jezus. 

 

Overleden 

* 6 maart 2016 :  Hugh Fraser, echtgenoot van Josien Fraser-Vroegh Hij heeft 

    gewoond in Lindenlaan en is 82 jaar geworden. 

* 8 maart 2016 : Mia Maas-Heinix, echtgenote van Harrie Maas. Zij heeft gewoond in 

   de Kerkstraat en is 89 jaar geworden. 

* 22 maart 2016 : Koos Smulders-van Hunsel, weduwe van Toon Smulders. Zij heeft 

    lange tijd gewoond in de Kerkstraat en is 84 jaar geworden. 

  

Ons medeleven gaat uit naar deze families 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 steunen. 

 

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,  

in de palm van Gods hand. 

 
 

 

OP  BEDEVAART :  Met de bus naar Den Briel 

 

Heel veel jaren geleden gingen mensen uit Heeze op bedevaart naar Den Briel; daar werd op een 

zaterdag in juli de Nationale Bedevaart gehouden. 

In Den Briel werden namelijk in 1572, 19 monniken opgehangen omdat zij vasthielden aan het 

katholieke geloof. 

Eén van die geestelijken was Nicasius uit Heeze; op Kreijl, een dierbaar plekje in Heeze, is een 

kapel opgericht ter nagedachtenis aan hem. 

 

Op zaterdag 11 juli 2015 zijn we met ongeveer 50 personen met de bus naar Den Briel geweest en 

dat is goed bevallen; dit jaar sluiten we weer aan bij de Nationale Bedevaart en die wordt gehouden 

op zaterdag 9 juli 2016. 

 

We hebben nu in Heeze, Geldrop, Mierlo, Sterksel en Leende de Nicasiusparochie en misschien 

willen nog meer mensen met ons mee naar Den Briel. We houden nog een keer een 

informatieavond in het Martinushonk in Heeze en er komen nog folders te liggen in de diverse 

kerken. We vertrekken om 08.30 uur in Heeze en we zijn daar om 18.00 uur weer terug. 

Als u nu al iets meer wil weten, kunt u bellen met: 

Louis Maas, 040-2262014 

Kees van den Groenendaal, 040-2264186 
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TER INSPIRATIE :  licht dat ons aansteekt 

Licht, ontloken aan het donker, 

Licht, gebroken uit de steen, 

Licht, waarachtig levensteken, 

Werp uw waarheid om ons heen. 

 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

Licht, dat straalt van Gods gelaat, 

Licht uit Licht, uit God geboren, 

Groet ons als de dageraad. 

 

Licht, aan liefde ontstoken, 

Licht, dat door het donker brandt,  
Licht, jij lieve lentebode, 

Zet de nacht in vuur en vlam. 

 

Licht, verschenen uit de hoge 

Licht, gedompeld in de dood, 

Licht, onstuitbaar, niet te doven, 

Zegen ons met morgenrood. 

 

 

Licht, straal hier in onze ogen, 

 

Licht, breek uit in duizendvoud, 

Licht, kom ons met stralen tooien, 

Ga ons voor van hand tot hand.   

(S. de Vries) 

 

 

HEILIG JAAR  VAN  BARMHARTIGHEID 

 

"Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is" (Lc. 6,36).  

 

De samenhang tussenn barmhartigheid doen èn barmhartigheid ondervinden 

is wezenlijk voor onze paus. 

 

 "Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden" (Mt. 5,7)   

 

Dit is "de zaligspreking waardoor wij ons met een bijzondere inzet moeten laten 

inspireren in dit Heilig Jaar," (nr. 9) aldus onze paus Franciscus. 

 

KALENDER   

 

* 3 april 2016 : tijdens de hoogmis om 10.00 uur stellen de 24 

vormelingen zich voor aan de geloofsgemeenschap. Zij doen dit op 

een originele manier, aan de hand van het thema: vriendschap geeft 

kleur aan je leven. Van harte welkom in deze gezinsviering. 
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* 8 april 2016: de vormelingen brengen een bezoek aan het klooster van onze pastor in Hamont. Het 

wordt een tocht van saamhorigheid en inspiratie. Met de huifkar naar het klooster, waar een 

bezinningsmoment is, een rondgang en gezellig aan tafel voor een drankje. Het wij-gevoel dient 

gesterkt te worden. 

 

* 17 april 2016 : om 11.30 uur : presentatieviering van de eerste communicanten. In deze viering 

zullen de 21 eerste communicantjes zich aan de geloofsgemeenschap voorstellen. U bent van harte 

welkom. 

 

* 27 april 2016 : Koningsdag. Om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering met gilde-eer uit 

dankbaarheid én voor de intentie van onze gedecoreerden. 

 

* 30 april 2016 : op de vooravond van de meimaand gaan we als parochie op bedevaart naar 

Ommel. De plechtige eucharistieviering met gilde-eer begint om 18.15 uur. U kunt uw misintentie 

opgeven bij Toos en dan zullen de intenties meegenomen worden naar Ommel. 

 

* 4 mei 2016 : Dodenherdenking. Om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk, waarbij we stil 

staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en denken aan de Nederlandse militairen die 

gesneuveld zijn bij vredesmissies, waar ook ter wereld. 

 

 

 

 

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

Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.  

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com      De pastor is ook bereikbaar onder 06-12151593 

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl  
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