
   

 

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

                      

 

VOORWOORD 
Het carnavalsseizoen nadert zijn hoogtepunt. Het echte feest kan nu beginnen. Drie dagen waarin de 

echte carnavalsvierder op stap gaat, op zoek naar contact, naar plezier, gezelligheid, verbondenheid, en 

verbroedering Jij doet toch ook mee? Kom op! 

 

Dat verbondenheid bij de Lindse Blaos centraal staat, zal u niet verwonderen. 

De carnavalsvereniging is nauw met de kerk verbonden, want de naam én het 

logo verwijzen naar onze kerktoren, ons monumentaal gebouw, waar de 

Leendenaren erg trots op zijn én terecht. 

 

In de voorbereiding naar deze carnavalsdagen heb je die verbondenheid heel 

goed kunnen merken. Neem de Lindse durpskwis waarbij zoveel mensen op de 

been waren en gezellige uren hebben beleefd. Denk aan de 7 tonpraotersaovonden met telkens een volle 

zaal! Ik hoor de trotse vorst nog zeggen hoe geweldig die avonden waren: de grote opkomst, het applaus 

en de waardering van de zaal,  maar ook het werk van die 200 vrijwilligers van de Lindse Blaos, die zich 

zo verdienstelijk hebben ingezet om er een feest van te maken. Wat een verbondenheid! En wat te 

denken van de wagenbouwers, waar een vriendenkring of buurtschap lange tijd aan heeft gewerkt. Of de 

vele mensen die meelopen in de optocht op zondag. Kortom, het zijn allemaal tekenen van verbonden- 

heid en gezelligheid. Dat doet goed. Dat geeft de mens energie, en dat heeft hij nodig in deze jachtige 

tijd. 

 

Na de carnavalsdagen komt het echte leven weer naar voren, de alledaagse werkelijkheid. Op 

Aswoensdag wordt ons duidelijk gemaakt dat het leven eindig is en dat we sterfelijk zijn. Kerkgangers 

ontvangen een askruisje om zich daarvan bewust te zijn. Maar ook dan ben je met elkaar verbonden. 

 

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning. 

Het feest van uitbundigheid en uitgelatenheid maakt plaats voor de 

dagelijkse realiteit: met elkaar zijn we onderweg, in goede maar ook 

in moeilijke tijden. De Veertigdagentijd nodigt ons uit stil te staan 

bij het leven: hoe leef ik? Wat maak ik van mijn leven? Wat kan ik 

voor een ander betekenen? Besef ik wel dat  ik onderweg ben in het 

leven? 

 

In dit besef kom ik bij mezelf uit, d.w.z. dat ik de weg naar binnen ga, de weg naar mijn binnenste ik. 

“Ga in je binnenkamer, sluit de deur achter je en bid tot de Vader, die in het verborgene is” geeft Jezus 

ons als advies mee. Als je die weg naar binnen gaat, ontdek je wat wezenlijk is in je leven, waar het echt 

om gaat. Dan valt er steeds meer buitenkant van je af: alles wat je niet bent, alle maskers, alle onechte 

franjes en uiterlijkheden. Dan kom je bij de  puurheid uit, de echtheid, de authenticiteit. Je staat open 

voor Gods stem, die spreekt in de stilte. Ook daar ervaar je verbondenheid. 

 

Zo wens ik u allen deze verbondenheid toe, met elkaar én met de Heer, op weg naar Pasen. 

p. W. van Meijl 

 

 

  Jaargang 10, nummer 2,  maart  2019 

https://www.delindseblaos.nl/
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Enkele keren hebben we in de Nieuwsbrief een oproep gedaan om vrijwillig(st)ers die maandelijks de 

kerk willen helpen poetsen. Sinds januari 2019 helpt Lucy van Meijl mee en de werkgroep is blij met 

haar inzet. “Goed voorbeeld doet volgen” denk ik dan. Wie voelt zich ook geroepen om maandelijks een 

voormiddag vrij te maken en in de kerk te komen poetsen? Nadere inlichtingen ontvangt u bij de 

contactpersoon Annie Rutten, telefoon 2062051. Of bij de pastorie, telefoon 2061215. 

 

* In de hoogmis op 17 februari hebben de 13  toekomstige vormelingen zich voorgesteld. Hun moeders 

hadden als thema gekozen: verbondenheid. Samen het leven vieren in goede, maar ook in moeilijke 

tijden, zoals op het gebedenboekje te zien was. Aan de hand van een slinger werd dit duidelijk gemaakt. 

De vormelingen hebben op een uitgeknipt stukje stof hun naam geschreven én wat verbondenheid voor 

hen betekent. Deze stukjes stof werden tijdens de viering aan elkaar geknoopt en aanschouwelijk voor 

het altaar uitgebeeld, zoals u op de foto kunt zien. 

 

Wat betekent voor de vormelingen verbondenheid? 

 

1. vriendschap 

2. samen appen met de telefoon 

3. het gezin thuis 

4. op vakantie gaan en het internet 

5. vriendschap en familie 

6. het internet dat mij verbindt met anderen 

7. samen op vakantie gaan 

8. familie, vriendschap en feest 

9. relaties aangaan en samen uit eten gaan 

10. samen naar school gaan 

11. vriendschap en het gezin 

12. familie, vrienden, appen, vakantie en school 

13. vriendschap, samen appen, naar school gaan, sporten, feestdagen vieren en liefde. 

 

* Op zondag 24 februari hadden we een gezinsviering. Deze stond in het teken van de 17 toekomstige 

eerste communicanten. Ze waren aanwezig met hun ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden. Het 

was voor hen een kennismakingsviering in de kerk. Ze hebben zich mogen uiten en konden ervaren wat 

er allemaal in dit kerkgebouw gebeurt. Gelovige mensen komen hier samen om te bidden, te luisteren en 

te zingen. De 1
e
 communicanten werden vertrouwd gemaakt met wat in dit huis van God gebeurt. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van april uit te geven. Uw reacties en 

suggesties zijn van harte welkom. Met elkaar willen we een goede nieuwsbrief uitgeven. 

 

 

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 

 

mailto:leniemijs54@gmail.com
mailto:staalsjm@outlook.com
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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. 
 

 

MAAND  MAART  =  MAAND VAN SINT-JOZEF 
 

Volgens traditie hebben we het St.-Jozefbeeld in het priesterkoor geplaatst, zodat hij in deze maand 

maart onze bijzondere aandacht mag krijgen. Sint-Jozef is immers de 

echtgenoot van Maria en de pleegvader van Jezus. Hij is de patroonheilige 

van de kerk en daardoor ook ons voorbeeld. Zijn leven én zijn gelovig 

voorbeeld blijven ons inspireren, vooral als het moeilijk wordt in het leven. 

 

In deze maand gaan mensen op bedevaart naar Smakt, gemeente Venray, 

Limburg, naar de Sint-Jozefkapel. Smakt is de enige bedevaartplaats van St.- 

Jozef in Nederland. In 1699 werd in dit buurtschap een kapel gesticht, 

toegewijd aan St.-Jozef. In de loop van de jaren heeft de Jozefverering zich 

hier ontwikkeld en trekt de kapel ook bedevaartgangers aan. Nog altijd 

komen jaarlijks een groot aantal bezoekers naar Smakt om Sint-Jozef te 

vereren en zich door hem te laten aanspreken. Op 19 maart wordt het 

hoogfeest van St.-Jozef gevierd.  

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  30 december 2018 : Jur Schoone, zoon van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg 

    en broertje van Luuk, Leenderstrijp. 

* 17 februari 2019 : Pleun Bierings, dochter van Roy Bierings en Myrthe de Graaf 

   en zusje van Cruz en Benthe, Renheide. 

 

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 

* 2 februari 2019 :  Jan van Dijk, echtgenoot van Frida van Dijk-Gerlings. Hij heeft de 

    laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 91 jaar geworden. 

* 9 februari 2019 : Antoon de Vries, echtgenoot van Francien de Vries-Hurkmans. Hij 

   heeft gewoond in de Willem van Kuijkstraat en is 65 jaar geworden. 

* 20 februari 2019 : Lies Vos – van der Zanden, echtgenote van Wim Vos (†). Zij heeft 

   gewoond in het Leenderhof en is 94 jaar geworden. 

* 1 maart 2019 : Annie Verhoeven-Keijsers, echtgenote van Driek Verhoeven(†). Zij heeft gewoond in 

   de Dorpstraat en is 91 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. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.bhic.nl/media/pagemedia/image/uden-sint-jozef-smakt.jpg&imgrefurl=https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/maart-st-jozefmaand&docid=e2hhqSdd8AnMlM&tbnid=OAMUjUsTB35h4M:&vet=1&w=200&h=320&bih=932&biw=1920&ved=0ahUKEwjM9sGSu97gAhWvp4sKHS0dAiEQMwhlKBcwFw&iact=c&ictx=1
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BEZOEK  PRINSENPAAR  MET  DE 90 + 

 
Verbondenheid met elkaar betekent ook persoonlijk contact. Daarom gaat het prinsenpaar in Blaosdonk 

de zieke dorpsgenoten bezoeken, voor zover de namen bekend zijn én de zieken een bezoek op prijs 

stellen. 

Maar ook de 90 + verdienen bij het carnavalsgebeuren betrokken te worden. Omdat er in Leende 

behoorlijk wat mensen in die leeftijdscategorie zijn, heeft toen pastoor W.van Meijl voorgesteld deze  

mensen in de pastorie te laten samenkomen met het prinsenpaar. 

Op 27 februari 2014 was de eerste ontmoeting en sindsdien vindt deze gebeurtenis jaarlijks plaats. Dit 

jaar was het op 28 februari. Het waren 13 dorpsgenoten van 90 en ouder die een gezellige middag met 

prins Wim dun Vuufde en prinses Lisanne hebben mogen beleven. Onder het genot van een kopje 

koffie/thee met een stukje taart werd in een ontspannen sfeer nader met elkaar kennis gemaakt en 

kwamen allerlei verhalen naar boven. Er heerste een gezellige sfeer en de aanwezigen hebben er echt 

van genoten. Met een voldaan gevoel verlieten ze om 16.30 uur de pastorie, maar eerst nog even op de 

foto met het prinsenpaar, vorst Jan-Willem Reiling en de gastheer.  

(zie ook het artikel in Eindhovens Dagblad van 1 maart 2019, regio, p. 9 : Een bijzondere ontmoeting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VASTENACTIE  2019 
  

In deze Nieuwsbrief gaat het vaak over verbondenheid. In de komende Veertigdagentijd worden we 

daar ook aan herinnerd. Het is een tijd van soberheid en matigheid. Christenen dienen zich bewust te 

zijn dat ze zich solidair opstellen met hun medemensen, 

waar ook ter wereld. Daarom wordt de Vastenactie 

gehouden. Een oproep om mensen te steunen die het 

financieel en materieel niet zo goed hebben als wij.  

 

Het thema van de Vastenactie luidt : Water verandert 

alles. Werken aan schoon water voor iedereen.  

 

 

https://www.vastenactie.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit5-vj997gAhWOL1AKHQT_CpoQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.pinterest.com/pin/299348706457542505/%26psig%3DAOvVaw05SIKaLAx3jixfXvmNXvJY%26ust%3D1551460736659757&psig=AOvVaw05SIKaLAx3jixfXvmNXvJY&ust=1551460736659757
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Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dicht bij mensen brengen. En daarmee worden 

levens blijvend veranderd!  

 

Onder het motto ‘Even minderen. Voor een ander !’ bepaal je helemaal zélf wat je de komende 

vastentijd voor een ander kunt betekenen. Welke uitdaging ga jij aan? En welk bedrag ga je daarvoor 

doneren? Om een concreet voorbeeld te noemen: 

Ik ga 40 dagen  

* minder in bad liggen 

* maximum 5 minuten douchen  

* minder kleren kopen  

* minder alcohol drinken 

* minder snoepen of snacken 

* een eigen voornemen maken 

► Het kost gemiddeld 114 liter water om een ligbad te vullen. Daarom 

ga ik 40 dagen minder in bad en doneer 0,25 euro per dag (het bedrag kan ik nog aanpassen). 

► Drink bijvoorbeeld 40 dagen minder frisdrank of alcohol en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de 

Vastenactie. Of minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. 

U bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de 

Vastenactie. 

De collectebussen staan in de kerk bij de uitgangen. Hierin kunt u uw bijdrage doen. Met bijzondere 

dank voor uw inspanning én steun. 

 

KIEZEN  VOOR  EEN  KERKELIJKE  UITVAART 

Voor een uitvaart kan men op de dag van vandaag uit een ruim aanbod aan mogelijkheden kiezen. De 

tijd is voorbij dat de grote meerderheid van alle overledenen een uitvaartplechtigheid kreeg in hun 

parochiekerk. De rooms-katholieke Kerk had praktisch een monopolie op het gebied van afscheids- 

rituelen. Begrijpelijk, omdat de mensen gelovig en kerkbetrokken waren. 

Vandaag is de situatie grondig anders. De uitvaartsector is een belangrijke groeimarkt geworden: je kunt 

kiezen uit een groot aantal uitvaartverzorgingen. Het aantal crematoria blijft stijgen, natuurbegraafplaat- 

sen ontstaan en er is een nieuw aanbod van afscheidsplechtigheden. We leven in een pluralistische 

samenleving, waar iedereen eigen keuzes kan en moet maken. 

Waarom kiezen mensen voor een kerkelijke uitvaart? 

In de verschillende mogelijkheden van afscheid vieren 

komt natuurlijk ook de vraag: willen we een kerkelijke 

uitvaart? Heeft de overledene dat kenbaar gemaakt? Op 

grond van welke motieven wil je daarvoor kiezen? En als 

je daar bewust voor kiest, hoe kun je ervoor zorgen dat je 

wens ook wordt gerespecteerd na je overlijden?  

Kerkelijke uitvaart = gelovig afscheid nemen 

De uitvaartrituelen van de katholieke Kerk zijn, zoals al 

haar liturgische vieringen, bedoeld voor mensen die zichzelf, misschien met alle zwakheid in de 

beleving van het christelijk geloof, willen herkennen en er voor hun leven inspiratie uit putten. De 
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christelijke uitvaartviering heeft een eigen karakter, in vergelijking met vele nieuwe vormen van 

afscheidsvieringen. Dit eigen karakter bestaat uit : 

1. terugblik op het leven van de concrete persoon die overleden is. Er is ruimte voor de pijn en het 

verdriet van hen die achterblijven. Er is tijd voor een persoonlijke beleving. In onderling overleg met 

voorganger, koor, muziek en familie kan een passende viering ontstaan.  

2. vooruitblik : de viering kijkt niet alleen terug naar het leven dat voorbij is. Het gaat ook over de 

toekomst, over hoop en perspectief, over het leven na de dood. Christenen geloven dat Gods  liefde 

sterker is dan de dood, en dat de gestorvene deel krijgt aan het verrijzenisleven van Jezus Christus, de 

levende Heer. 

 

De symbolen en rituele handelingen, zang en muziek, de bijbelteksten en gebeden drukken zo een 

toekomstperspectief uit, dat hoop en troost wil bieden aan de nabestaanden. Te midden van onmacht en 

verdriet richten christenen zich dus biddend tot God, die bron is van nieuw leven en licht wil zijn in de 

duisternis. Dat is in onze cultuur niet evident, maar het bepaalt wel het eigen karakter van de katholieke 

uitvaartliturgie. 

  

Een eigen plaats: de kerk 

Ook bijzonder zijn de plaatsen waar de katholieke uitvaartliturgie 

wordt gevierd: de parochiekerken. Meestal niet zo comfortabel als 

de splinternieuwe crematoria, maar wel vaak gebouwen die een 

bijzondere atmosfeer uitstralen en rijk zijn aan betekenis. Een kerk 

is op bijzondere wijze ‘Gods huis’: in haar architectuur, haar 

inrichting en symbolen. De kerk is de ruimte waar plaats is voor 

velen. De verrezen Heer is er in zijn sacramentele gedaante ook 

permanent aanwezig.  

Mensen worden er in geloof verzameld, en komen er zo ook samen 

in lief en leed om alles wat het leven meebrengt te vieren:  

* vreugde om nieuw leven, om inspiratie bij feestelijke gebeurtenissen,   

* dankbaarheid om de liefde, om de jarenlange trouw, 

* rouw om verlies, bemoediging bij afscheid, 

* steun om tegenslagen een plek te geven  

* volharding om met andere mensen samen te leven, in goede en kwade dagen. 

Eucharistie of woord- en gebedsviering? 

Hoe verloopt dan een kerkelijke uitvaart in de parochiekerk? Parochianen kunnen kiezen uit : 

a. een eucharistieviering. Hierin is plaats voor een persoonlijk inbreng. Het dient wel een passende 

uitvaartplechtigheid te zijn, waarbij de liturgische voorschriften nageleefd dienen te worden. 

In overleg met de pastoor of de priester/voorganger kan veel besproken en geregeld worden. 

b. een woord- en gebedsviering. Hierin is de nodige ruimte voorzien voorde  persoonlijke inbreng. De 

liturgische richtlijnen laten meer mogelijkheden. Het is immers geen eucharistieviering, wat betekent: 

geen consecratie en geen communie. In overleg met de voorganger kan men tot passende vieringen 

komen, waarbij meer mogelijkheden zijn wat muziek en teksten aangaat. 

  

 

TER  INSPIRATIE   :  verbondenheid 

 
Er was eens een man die drie zonen had.  

De drie jongens maakten altijd ruzie. 's Morgens, 's middags en ’s avonds:  

altijd maar vechten en nog eens vechten. 

Op een dag zei de vader tot hen:  

"Breng me eens zoveel takken als je kunt dragen!"  

De jongens renden het bos in om takken te verzamelen  
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en ieder van hen kwam terug met een grote bos takken.  

"Neem nu ieder één tak", zei hun vader, "en probeer hem te breken."  

"Heel gemakkelijk!" zeiden de jongens  

en ze braken de stokken in tweeën. 

"Verbind nu alle stokken met elkaar  

door er een touw omheen te spannen", zei de vader, 

 "en probeer nu de hele bos takken te breken." 

Ze probeerden het om de beurt,  

maar de takken die afzonderlijk  

zo gemakkelijk gebroken konden worden,  

waren samengebonden zo sterk als staal.  

"Zie je," zei hun vader, "wat jullie met deze stokken doen,  

kan ook met jullie gebeuren.  

Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam.  

En als je alleen bent, kun je gemakkelijk  

aangevallen en gebroken worden.  

Maar met elkaar verbonden zijn jullie zo sterk als deze bos takken.  

Dat geldt voor stokken, voor kinderen,  

voor volwassenen en zelfs voor hele volkeren." 

 

AFWISSELING  IN  ONZE  KERKDIENSTEN 

We hebben er steeds naar gestreefd om de kerkgangers verschillende soorten vieringen aan te bieden. 

Daarom bestaan er naast de wekelijkse hoogmis met Latijnse gezangen of de vieringen met het 

dameskoor ook gezinsvieringen, speciaal bedoeld voor kinderen en hun ouders. Er zijn gildemissen en 

vieringen bij bijzondere gelegenheden.      

We laten de kerkgangers nu kennismaken met gospelsongs. 

Gospelsongs of kortweg ‘gospels’ zijn ontstaan in de Afro-

Amerikaanse tradities. Het zijn ritmische gezangen die 

mensen met elkaar verbinden. Een van de bekendste gospels 

is ‘When The Saints Go Marching In’. Het is later plat 

gespeeld door zowat elke jazzband. 

Op zondag 24 maart zal om 10.00 uur het duo Els Elverding 

(zangeres) en Willem Weijts (pianist) gospelsongs ten gehore brengen. Het woord “gospel” zou je 

kunnen vertalen met “evangelie” of “bijbelverhaal”. Daarmee is duidelijk dat het over een kerkelijk 

thema gaat. U bent van harte welkom om te komen luisteren én te vieren. 

 

 KALENDER 
 

* 6 maart : Aswoensdag. Om 19.00 uur Aswoensdagviering met uitreiking van het askruisje. Alle 

carnavalsvierders zijn weer van harte welkom, samen met prins Wim dun Vuufde en prinses Lisanne uit 

Leende én prins Jeroen d’n Urste en prinses Yvon uit Sterksel. Voor de muzikale begeleiding zorgt het 

mannenkoor en enkele jongeren. 

 

* 13 maart : informatieavond voor de ouders van de 1
e
 communicanten om 20.00 uur in de pastorie. Het 

is de 2
e
 informatieavond, waarbij naast het theoretisch gedeelte ook de praktische regelingen aan bod 

komen. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging met agenda. 

 

* 15 maart : de KBO-Leende viert haar gouden jubileum. Om 10.30 uur is de eucharistieviering in de 

kerk, waarbij de Torenzangers zorgen voor de muzikale begeleiding. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXn4HsguHgAhXCKVAKHfKXDlcQjRx6BAgBEAU&url=http://goudbezie.blogspot.com/2012/03/de-wilgenhut.html&psig=AOvVaw3NeeTISaZpH1pLsKbZ5ctm&ust=1551532234660350
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* 21 maart : om 20.00 uur vergadering in de pastorie van de contactpersonen van de parochiële 

werkgroepen. Met elkaar wordt geïnformeerd, geïnventariseerd en gemotiveerd. Met elkaar willen we 

de schouders onder het pastorale werk zetten. De contactpersonen ontvangen een persoonlijke 

uitnodiging met de agendapunten. 

 

* 23 maart : om 19.00 : vormselviering. De 13 vormelingen ontvangen het sacrament van het vormsel 

uit handen van deken Felie Spooren, die namens onze bisschop mgr. G. de Korte het sacrament komt 

toedienen. Zanggroep Switch zorgt voor de muzikale omlijsting. 

 

* 24 maart : om 10.00 uur eucharistieviering met gospELS. (zie vorige bladzijde) 

 

* 1 april : Halfvastenmarkt ‘Lind Mert’. Traditiegetrouw zijn de leden van de Zonnebloem vanaf 10.00 

uur van harte welkom in de pastorie. Het zal beslist weer een gezellig samenzijn worden. 

 

* 7 april : om 11.30 uur : presentatieviering van de 1
e
 communicanten. Nadat zij in de kennismakings- 

viering hebben mogen ervaren wat er allemaal in die kerk gebeurt, gaan ze zich in deze viering 

voorstellen aan de kerkgangers. De moeders hebben weer een leuk thema bedacht waardoor de kinderen 

zich presenteren. 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  

 

 

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

