
   

 

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

                      

 

VOORWOORD 
Naar aanleiding van de vertaling van het boek van de Duitse psychiater M. Spitzer, eind november jl.,  

heeft de landelijke pers én ook verschillende praatprogramma’s op de tv aandacht besteed aan 

eenzaamheid.  “Eenzaamheid is een van de urgentste problemen van westerse samenlevingen”, meent 

deze psychiater. 

 

Eenzaamheid doet pijn. De ontdekking hiervan opent een heel nieuw onderzoeksgebied, aldus de 

genoemde psychiater. Je kan het bijvoorbeeld ook omdraaien. Mensen kunnen pijn beter verdragen als 

ze in goed gezelschap zijn. Waarom hebben bijvoorbeeld alle mensen in het ziekenhuis op hun 

nachtkastje een foto van hun familie? Daar zie je nou nooit een voetbalelftal of acteur. Nee, alleen 

familie! Dat is pijntherapie. Die foto verlicht de pijn, letterlijk. 

Ook dat is nu wetenschappelijk aangetoond”  aldus de psychiater. 

 

Eenzaamheid, in welke vorm ook, heeft te maken met duisternis, 

leegte, gebrek aan contact, aan zingeving, enz. Mensen zoeken 

naar het licht, naar opbeuring, naar een bemoedigend woord, naar 

contact, naar meeleven. In deze adventstijd verwachten wij het 

nieuwe licht, de komst van het Kerstkind. 

 

Met Kerstmis vieren wij dat het Goddelijk Licht, het Kerstkind, 

onder ons komt wonen. Onze God is een God die niet ver weg 

wil zijn, niet hoog en onbereikbaar. Onze God wil onder ons 

wonen. Hij wil ons nabij zijn om onze duisternis te verlichten, 

om onze gebrokenheid te helen. Hij wil ons innerlijke vrede en 

vreugde schenken. 

 

Kerstmis is het feest van het licht. Het roept alle mensen van goede wil op om hun hart te laten raken, 

om voor elkaar licht te zijn, warmte en nabijheid. Want Kerstmis is niet alleen het romantische stalletje 

van Bethlehem met de herders en de koningen. Kerstmis is een nieuw begin, een nieuwe uitnodiging, 

een nieuwe oproep om samen met het Kerstkind licht te zijn, overal waar we leven en werken. Licht dat 

de eenzaamheid van mensen verdrijft. 

 

Een gezegend Kerstmis toegewenst met de beste wensen voor een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

p. W. van Meijl 

 

 

HARTVERWARMEND 

 

Voor de vele blijken van meeleven, in welke vorm dan ook, naar aanleiding van die 

inbraak in de pastorie en mijn worsteling met de inbrekers, wil ik u allen heel 

hartelijk danken. Het doet me deugd dat zovelen met me meeleven én alle goeds 

wensen. Dat is hartverwarmend. Dat is, zoals ik in de kerk reeds zei, Lind op z’n best !!  Dank je wel. 

 
 

  Jaargang 9, nummer 10,  december  2018 
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VIERINGEN   MET   KERSTMIS   EN  NIEUWJAAR 
 

vrijdag 14 december  : 13.30 uur  kerstviering Zonnebloem, in de kerk 

dinsdag 18 december   : 13.00 uur  kerstviering KBO, in de kerk  

zaterdag 22 december  : 16.45 uur  eucharistieviering Leenderhof     

zondag 23 december   : 10.00 uur  hoogmis, 4
e
 zondag van de advent 

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

    : 18.30 uur  gezinsviering met kerstspel 

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

  : 22.30 uur  eucharistieviering m.m.v. dames/mannenkoor  

                                                                         

dinsdag 25 december . HOOGFEEST VAN KERSTMIS  

      11.00 uur  eucharistieviering m.m.v. Leends Accoord 

 

woensdag 26 december : TWEEDE KERSTDAG 

      10.00 uur  eucharistieviering m.m.v. het mannenkoor 

                                                                                  (= Deutsche Messe van Franz Schubert) 

               

donderdag 27 december : 15.00 uur  Kindje wiegen: bewoners van Leenderhof 

zondag 30 december  : 10.00 uur  Feest van de H. Familie : hoogmis 

       - als dank bij het afsluiten van 2018 - 

 

dinsdag 1 januari 2019: NIEUWJAARSDAG  

    11.00 uur  eucharistieviering m.m.v mannenkoor  

zondag 6 januari                    10.00 uur  Feest van de Openbaring des Heren : hoogmis 

                                                                                   m.m.v. het mannenkoor 

 
 

KERSTMIS  2018 

 

Aan  allen : 

 

Zalig Kerstmis 

 

en een  

 

Gelukkig  Nieuwjaar 

 

De kerk is geopend op 

 

Kerstmis : van 13.00 – 17.00 uur 

2
e
 Kerstdag : van 15.00 – 17.00 uur 

     kerststal  in  onze  kerk 
 

Van binnen 
  

Soms voel ik diep van binnen iets van God. 

Ik wou dat ik die dingen op kon schrijven 

maar als 't naar buiten komt, is het kapot. 

Die dingen kunnen beter binnen blijven. 

Toon Hermans (1916-2000) 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op 23 oktober zijn de leden van de KBO op bedevaart geweest. Beide pastores waren van de partij. 

Dit jaar ging het naar het Belgische bedevaartplaatsje Meersel-Dreef, 

gemeente Hoogstraten, waar het Mariapark met de Lourdesgrot heel 

bekend zijn. Bij het binnengaan van de kerk viel het de bedevaarders 

meteen op dat elk weekend 5 eucharistievieringen in de kerk zijn. 

Opvallend dat hier zoveel mensen van heinde en ver komen om 

eucharistie te vieren. P. van Meijl ging nu voor in de viering en een 

broeder Kapucijn gaf de nodige uitleg over de bedevaartsplaats. Het 

Mariapark met de vele kapelletjes en de prachtige wandelwegen is de 

moeite waard. Het klooster van de Kapucijnen bestaat al honderden 

jaren en de paters verzorgen de diensten in de kerk en in het park. 

 
* Wat een geweldige avond: zaterdag 10 november jl. De Lindse Blaos organiseerde voor de 2

e
 keer de 

dorpsquiz én met groot succes. Wel 1000 mensen waren op de been om de uitgebreide vragenlijst te 

beantwoorden. Ook waren er vragen over de kerk, de pastorie en het kerkhof. Een avond van 

verbondenheid en gezelligheid rond de Lindse Blaos. De prijsuitreiking op zaterdag 17 november liet 

een bomvolle zaal zien. Een fantastische sfeer in De Meent, gezelligheid en verbondenheid.  

 

* Op donderdag 22 november hebben de dames van ons dameskoor hun jaarlijks Ceciliafeest gevierd. 

Het was een gezellig middag van 15.00 – 19.00 uur. Bij die gelegenheid werd koorlid Gonny van 

Lievenoogen in de bloemetjes gezet omdat ze 40 jaar lid is van het koor. Met trouwe inzet en grote 

betrokkenheid heeft Gonny zich voor het koor én de parochie ingezet. Voor deze toewijding ontving ze 

een parochiële onderscheiding van p. W. van Meijl. Dank je wel, Gonny, voor deze inzet en bijdrage. 

 

* Op vrijdag 23 november kwamen de leden van het gilde Sint-Catharina en Sint-

Barbara naar de kerk om in de eucharistieviering om 19.30 uur hun beide patronessen 

te eren. Er was een goede opkomst, een kleine honderd kerkgangers. Op deze avond 

was ook de teeravond van het gilde. Bij die gelegenheid werden 2 jubilarissen 

gehuldigd : Jan van Meijl wegens 60 jaar lidmaatschap en Frans van de Gevel wegens 

40-jarig lidmaatschap. Proficiat aan deze gildebroeders waarbij overleden Jan van 

Mierlo ook werd genoemd die eveneens 60 jaar lid was. Dank aan het gilde voor hun 

inzet voor onze geloofsgemeenschap.  

 

* Op zondag 25 november vierden we het hoogfeest van Christus Koning. Voor de 

leden van het dames- en mannenkoor was dit hun Ceciliafeest. Daarom hebben beide 

koren de hoogmis muzikaal opgeluisterd en hun zang was prachtig. Proficiat. De mannen zongen het 

bekende Cecilialied. Tijdens de preek vermeldde én bedankte p. Van Meijl de jubilarissen: Gonny van 

Lievenoogen, 40 jaar lid; Steef Mulder, 40 jaar lid; Nico Maas, 60 jaar lid. (Nico heeft 10 jaar geleden 

de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mogen ontvangen.) Na de viering in de kerk 

hebben de koorleden gezellig bij elkaar gezeten onder het genot van een kopje koffie/thee met gebak.  

Bij die gelegenheid ontving Steef Mulder een parochiële oorkonde met nog een “drankattentie”. En 

natuurlijk bloemen voor zijn echtgenote Mia. Voor Nico Maas was er een eigengemaakte kaars van de 

parochie én eveneens een “drankattentie”.  Bijzondere dank aan de jubilarissen voor deze trouwe en 

jarenlange betrokkenheid bij het koor. De leden van het 

mannenkoor hebben nadien het Ceciliafeest voortgezet met 

een gezellig etentje. 

 

* Op zondag 25 november gaf het Heezer Vocaal Ensemble 

een najaarsconcert dat in het teken stond van Italiaanse 

componisten uit verschillende periodes. In samenwerking 

met de Stichting Behoud Kerkgebouw Leende werd dit 

muzikaal uur georganiseerd. Onder leiding van dirigent 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaintBarbaraTower.jpg
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Wim Reijnders en begeleid op klavecimbel door Fred Hallebeek en Ariane Skverer, sopraan, en 

Marinke van de Velde, mezzo-sopraan, én het strijkkwartet, bestaande uit Edith Blog, Adeline van 

Campen, Myra van Groenendael en Rik Kaasschieter, klonk er prachtige muziek in onze middeleeuwse 

kerk. Hemelse klanken. Het was volop genieten van deze schitterende uitvoering. Proficiat, koorleden 

en veel muzikaal succes toegewenst. 

 

* Op maandag 26 november 2018 is er ingebroken in onze pastorie en de pastoor kwam hierbij uit. Hij 

is in gevecht geweest met de inbrekers, maar heeft er gelukkig geen fysieke of geestelijke schade aan 

over gehouden. Deze gebeurtenis heeft de regionale en landelijke pers gehaald. Het meeleven van de 

parochianen was bijzonder groot. (zie blz. 6 : hartverwarmend) 

 

* Op 4 en 5 december jl. hebben 2 werknemers van Monumentenwacht Noord-Brabant ons monumen- 

taal kerkgebouw grondig geïnspecteerd. Ze zijn zelfs boven in de toren geweest, waar ze in de goot een 

dode houtsnip aantroffen en een hele emmer vol kadavers mee naar beneden brachten. Een hele klus, 

maar deze jaarlijkse inspectie is wel nodig om ons historische gebouw, de trots van Leende, goed in 

orde te houden. Als het rapport verschijnt, zullen de leden van het FMC én de klusjesgroep het 

bespreken én zorgen voor het nodige onderhoud. 

 

* De decembermaand is bij uitstek de maand van de pakjes geven, mensen blij en gelukkig maken. We 

denken aan pakjesavond of aan de pakjes onder de kerstboom. Zo denken we aan elkaar en hebben iets 

voor elkaar over. We leven immers in een welvaartsland. Maar we kunnen ook mensen en vooral 

kinderen gelukkig maken in andere landen. Daarom attenderen wij u op onze Adventsactie (zie blz. 8 ) 

en op onze schoenendoosactie (zie blz. 10). Anderen blij en gelukkig maken geeft ook innerlijke 

voldoening. 

 

* Sinds 2003 vragen wij voor een klein kaarsje in de Mariakapel € 0,25. Omdat in alle kerken van de 

Nicasiusparochie € 0,50 wordt gevraagd, willen wij vanaf nu dat ook doen. Voor de grote devotiekaars 

blijft het tarief € 5,00. Met dank voor uw medewerking en steun. 

 

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

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

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  11 november 2018 : Muk Cuijpers, zoon van Roel Cuijpers en Carlie van Dijk en 

     broertje van Juul, Leenderstrijp. 

*  18 november 2018 : Jens Schoone, zoon van Maarten Schoone en Karin Lamers 

     en broertje van Jordy en Lynn, Leenderstrijp. 

*  25 november 2018 : Suze van den Eijnden, dochter van Rob van den Eijnden en Karlijn van den 

    Enden en zusje van Lize, Anjerstraat 

 

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

deze kinderen veilig en gezond mogen opgroeien, dat zij gelukkig mogen zijn en leren  leven in de geest 

van Jezus. 

 

Overleden 

* 5 november 2018 :  Marietje Verhoeven-Tromp, echtgenote van Fried Verhoeven (†). Zij woonde in  

    de Kerkstraat en is 91 jaar geworden. 

*  16 november 2018 : Jan Bax, weduwnaar van Riek Bax-van Happen en in vriendschap verbonden met 

     Diny van de Kruijs (†). Jan woonde de laatste jaren in Leenderhof en is 88 jaar geworden. 
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*  17 november 2018 : Nelly de Waal. Zij woonde in Leenderhof en is 89 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. 

 

 

WERELDJONGERENDAGEN 
 

Van dinsdag 22 januari 2019  tot zondag 27 januari 2019 vinden 

in Panama City (Zuid-Amerika) de Wereldjongerendagen (WJD) 

plaats. Vamos ! 

Naar schatting zullen meer dan een miljoen jongeren van over de 

hele wereld zich daar verzamelen om zich te verdiepen in het 

geloof, om elkaar, maar ook onze paus Franciscus te ontmoeten. 

Hij zal hen een hoopvolle boodschap meegeven. 

 

Thema 

Het thema voor de komende WJD is: “Zie hier de dienstmaagd van de Heer. Dat alles mij naar uw 

woord gedaan zal worden.” Dit antwoord gaf Maria aan de engel Gabriël, die haar vertelde dat zij de 

moeder van Jezus zou worden. Dit thema houdt rechtstreeks verband met de Bisschoppensynode over 

jongeren en roepingen, die in oktober 2018 in Rome gehouden is. 

 

Logo 

In het rood-blauwe en hartvormige logo zijn heel wat elementen 

gecombineerd: 

* het silhouet van het Panama-kanaal (dat Noord en Zuid-Amerika 

   met elkaar verbindt) én van Panama zelf (bovenin): 

* een rood pelgrimskruis van de Wereldjongerendagen; 

* een silhouet van Maria (zie het thema) 

* vijf stipjes die verwijzen naar vijf continenten en die samen Maria's kroon vormen. 

 

Getuigenis 

“Ik geloof heel erg dat waar twee of meer mensen verenigd zijn in zijn Naam, dat Hij daar is. Als je bij 

de WJD met meer dan een miljoen mensen verenigd bent in zijn Naam, is Hij dus sowieso daar 

aanwezig.” Aldus Laura Nieuwlaat, een de deelnemers van de WJD 2019 in Panama, in een nieuw 

filmpje op katholiekleven.nl. 

 

Voor zover bekend gaat er geen jongeren uit onze Nicasiusparochie naar de Wereldjongerendagen. 

Vanuit ons bisdom zal mgr. R. Mutsaerts samen met  19 jongeren uit ons bisdom én 6 mensen 

begeleiding naar Panama afreizen. We wensen hen onvergetelijke én spirituele dagen toe. 

 

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.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibxp7L-bLeAhUKU1AKHXMVD-oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/paus-doet-concessie-in-vete-met-beijing-erkent-zeven-chinese-staatsbisschoppen-~bba31aad/&psig=AOvVaw3G5OSba7JRcHlj7JHwj5_F&ust=1541153228835665
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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. 
         

 

LIEVE  ATTENTIE 

 
In een hechte gemeenschap leven mensen met elkaar mee. Ze delen met 

elkaar lief en leed. Ze tonen interesse voor elkaar. Zo bouwen ze elkaar op. 

 

Dat willen wij als parochie ook voor elkaar zijn. Vandaar dat we straatcontact 

personen hebben die namens de parochie bij u hun belangstelling tonen door 

het aanbieden van een kaartje of een attentie bij een kroonverjaardag of bij 

een jubileum. 

 

Maar, … er is sinds 25 mei 2018 een privacywetgeving !!  

  

We mogen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming bij u op bezoek komen 

met een attentie n.a.v. een kroonverjaardag (= 75 jaar, 80, 85, 90, 95, 100 

jaar) om u te feliciteren. 

Daarom doen we deze oproep :  

* als u in 2019 een kroonverjaardag heeft/viert, 

* als u een gouden huwelijksjubileum heeft/viert 

wilt u  ons dan laten weten of u het op prijs stelt dat u namens de parochie gefeliciteerd wil worden?  

Als geloofsgemeenschap streven we naar verbondenheid en meeleven. 

Ons telefoonnummer : 2061215  of e-mailadres: parochie.leende@gmail.com  
 

 

KALENDER 

 
* 18 december : rouwverwerking in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur met als thema: Op de koffie/thee 

    bij de pastoor. Allen van harte welkom, die daarvoor in aanmerking komen. 

 

* 7 januari 2019 : om 20.00 uur : nieuwjaarsreceptie in de pastorie voor de leden van het dames- en 

     mannenkoor. 

 

* 8 januari 2019 : rouwverwerking in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur met als thema: Op de koffie/thee 

   bij de pastoor. Allen van harte welkom die daarvoor in aanmerking komen. 

 

* 10 januari 2019 : om 20.00 uur : informatieavond in de pastorie voor ouders van de toekomstige 

   vormelingen. De persoonlijke uitnodiging volgt nog. 

 

* 29 januari : rouwverwerking in de pastorie van 10.30 – 11.30 uur met als thema: Op de koffie/thee 

   bij de pastoor. Allen van harte welkom die daarvoor in aanmerking komen. 

 

* 3 februari 2019 : om 11.30 uur : gezinsviering die in het teken staat van de dopelingen van de laatste 

   jaren. De persoonlijke uitnodiging volgt nog. 

 

 

mailto:leniemijs54@gmail.com
mailto:staalsjm@outlook.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eldenonline.nl/wp-content/uploads/2017/09/Oproep-01-800x445.png&imgrefurl=http://www.eldenonline.nl/agenda/oproep-12-t-m-13-oktober-klussen-dorpshuis&docid=dU9VYxJuYVRSFM&tbnid=AQ8Qw_qULJvGwM:&vet=10ahUKEwie8K3TjeXdAhXOIlAKHYlWA3kQMwiWAShZMFk..i&w=800&h=445&itg=1&bih=932&biw=1920&q=afbeelding oproep&ved=0ahUKEwie8K3TjeXdAhXOIlAKHYlWA3kQMwiWAShZMFk&iact=mrc&uact=8
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VANUIT  ONS  PAROCHIEEL  MISSIECENTRUM  
 

Het is een heel tijdje geleden dat in de Nieuwsbrief over de missionarissen is geschreven.  Van de 

contactpersoon René Ebeling ontvingen we onderstaande e-mails met foto’s : 

Bericht uit Bolivia. 

Van Zr. Socorro Garcia ( de opvolgster van Pater Gery Beliën ) ontvingen wij het volgende bericht. 

 Espero que se encuentren y ya pronto las FIESTAS DE NAVIDAD. Le estoy enviando las fotos de 

infancia misionera y de los laicos de la parroquia, con ellos compartimos la MISIÓN. UN ABRAZO. 

SOCORRO 

Ik hoop dat jullie binnenkort een fijn KERSTFEEST hebbent. Ik stuur je foto's van de missiekinderen en 

leken van de parochie, met hen delen we de MISSIE. Een knuffel. Socorro  

 

Hierop heb ik haar het volgende geantwoord: 

Querida hermana socorro, 

He compartido tu deseo con los miembros de nuestro Comité de Misión. 

Muchas gracias por las foto's. 

Esperamos que los dias de Navidad también seandias hermanos para usted y sus seres queridos. 

También para ti un abrazo, con un cordial saludo, 

René Ebeling 

Lieve zuster Socorro, 

Ik heb Uw wens gedeeld met de leden van ons Missie Comitee. 

Hartelijk dank voor de foto's. 

Wij hopen dat de Kerstdagen ook voor U en Uw dierbaren mooie dagen mogen zijn, ook voor U een 

knuffel, met vriendelijke groeten, 

 

Bij deze wil ik graag de knuffel van Zr. Socorro delen met alle Leendenaren.  

Namens Het Missie Comitee wens ik U Héél fijne Kerstdagen ! 

René Ebeling 

                                                                                                                                                                                              

FIESTA DE LOS LAICOS DE LA PARROQUIA. 

FIESTA DE INFANCIA MISIONERA DOMUN           

feest van de leken uit de parochie 

feest van de kinderen uit het missiegebied 
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Mis nooit meer een droom 

om voor te vechten, 

een project om te doen, 

 

iets om te leren, 

een plek om naar toe te gaan 

en iemand om van te houden. 

 

Vrolijk Kerstfeest 

en 

Gelukkig Nieuwjaar 

(zuster Socorro uit Bolivia) 

 

 

ADVENTSACTIE 

 
Ook dit jaar willen we deze adventsactie besteden aan onze zusterparochie in India, Laitkynsew.  

De mensen ginds zijn heel blij dat ze vanuit Leende financieel 

gesteund worden. Op de gedenkplaat van de nieuwe school en 

internaat, Sts Peter& Paul Boys Hostel,  staat Leende als sponsor 

vermeld. In de loop van de jaren hebben we als 

geloofsgemeenschap een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht en 

hun geschonken. En besef wel : ons geld is ginds wel 2x zoveel 

waard als hier. 

 

Inmiddels is de school en het internaat uitgegroeid tot een 80 

leerlingen, die het goed naar hun zin hebben. Zij zijn bevoorrecht 

omdat ze een degelijke opleiding krijgen. Maar dat kost allemaal inzet, toewijding én ook financiële 

ondersteuning. Schoolbenodigdheden blijven altijd nodig. 

 

Mag ik u vragen om onze adventsactie weer te steunen? De enveloppen liggen achter in de kerk én in 

de Mariakapel. U kunt de envelop met uw bijdrage in de collectebus in de kerk doen of in de 

huisbrievenbus van de pastorie. Dank voor uw steun. 

 

U hebt de verzekering dat uw bijdrage rechtstreeks én volledig naar deze kinderen gaat.  

 

Hieronder enkele klasfoto’s, die ik onlangs van onze paters heb ontvangen.  
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TER INSPIRATIE :  KERSTMIS 
 

Zo kort voor Kerstmis  

zijn het bijzonder drukke dagen. 

Daarom is het goed  

om ook eens tijd vrij te maken 

en in de kerk een uurtje samen te zijn. 

  

Daarbij alle drukte en beslommeringen los te laten 

en even wat tijd te maken  

voor onze binnenkant, voor ons hart. 

  

Want het is vooral dáár  

dat Kerstmis zal moeten gebeuren.  

Als dáár iets van Christus’ vrede en liefde mag worden geboren,  

kan dat heel wat veranderen  

in ons leven en in onze relaties. 

Maar dat kan alleen maar  

als wij daarvoor openstaan, 

ons laten aanspreken én nadien ook handelen. 

  
======================================================================= 
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/
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