
   

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 
Er zijn momenten in het leven die je met de neus op de feiten drukken. Het kunnen positieve maar ook 

negatieve ervaringen zijn. Wat te denken van grote jubilea die gevierd worden ? Zoveel jaren trouw 

geweest in het huwelijk ! Zoveel jaren trouwe dienst op het werk ! Heb ik dat mogen en kunnen doen ? 

Waar haal ik de kracht vandaan om zoveel jaren trouw te blijven ? Hoe heb ik het voor elkaar 

gekregen ? Daar mag je ook wel eens aan denken ! 

 

Maar er zijn ook negatieve belevenissen. We denken aan het verlies van een dierbare, of aan een 

ongeneeslijke ziekte, of een ramp of een andere calamiteit. Je leven staat even stil. Je moet het allemaal 

maar een plek weten te geven. 

 

In de novembermaand staan we stil bij leven en dood, die met elkaar verweven zijn. In de natuur zien 

we hoe ieder jaar opnieuw die cyclus zich herhaalt : alles wat in de lente en de zomer tot leven is 

gekomen, sterft af in de herfst en de winter.  

Geldt dat ook niet voor ieder mensenleven ? Ieder mens wordt geboren, leeft, groeit op, maar zal ook 

eens sterven. Dat is een harde realiteit én onvermijdelijk. Maar wat komt er na die dood ? 

 

De geloofsgemeenschap viert het hoogfeest van Allerheiligen 

en Allerzielen met als hoofdgedachte : in liefde verbonden. 

Het zijn twee liturgische feesten die onlosmakelijk bij elkaar 

horen, maar duidelijk verschillende klemtonen leggen. Met 

Allerheiligen denken we aan « alle heiligen », bekend of 

onbekend, officieel heilig verklaard of niet. Het zijn mensen 

die ons de weg naar het hemels Jeruzalem zijn voorgegaan. 

Het is een feestdag, waarop we blij en opgewekt mogen zijn 

omdat zij hun einddoel hebben bereikt. Zij nodigen ons uit om 

in hun voetspoor te treden en « heilig » te worden, ieder op 

zijn of haar manier, in het klein en in het groot. 

 

Met Allerzielen worden alle overleden gelovigen herdacht. Dat willen wij in onze parochie ook doen. 

We noemen hun naam, zodat ze weer een gezicht krijgen en wij aan ze blijven denken met al onze 

herinneringen. We ontsteken een kaarsje voor hen en bidden dat zij in de Rijk van God mogen 

binnentreden en mogen delen in het eeuwig Licht bij God. 

 

Allerheiligen – Allerzielen : een feest van verbondenheid. Je staat niet alleen, ook al voel je de pijn van 

het verlies het ergste aan. Moge diep in je hart de innerlijke rust ontstaan dat we geloven in een God die 

ons nabij is en van ons blijft houden.  Hij draagt ons (zie blz.7), ook al begrijpen we dat niet altijd. 

 

Met vriendelijke groet, 

p. Wim van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op 9 oktober jl. vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van het pastoraal team met het kerkbestuur plaats. 

In het laatste nummer van het parochieblad « Nicasiusnieuws », te vinden in de Mariakapel, staan de 

namen met foto van het pastoraal team. Tijdens die vergadering is gesproken over de pastorale én 

bestuurlijke aangelegenheden van de Nicasiusparochie,zoals bv. kennis en coördinatie van de lokale 

werkgroepen, beheer van archief en kunstvoorwerpen, opstarten van parochievergadering en 

pastoraatsgroep, enz.. Er dient echter een goede teamgeest te zijn, waarin op een fijne manier met elkaar 

wordt samengewerkt. 

 

* Op donderdagavond 10 oktober was de halfjaarlijkse vergadering van de contactpersonen van de 

parochiële werkgroerpen. Pastoor Sjef van der Maazen was ook aanwezig en voorzitter p. W. van Meijl 

leidde de vergadering. Na de nodige mededelingen én de evaluatie van de afzonderlijke werkgroepen, 

kwam het onderwerp van de pastorie aan de orde. Na een overzicht van de gebeurtenissen inzake de 

pastorie, geschreven door de voorzitter, ontstond een levendige discussie, waarbij enkele belangrijke 

vragen aan pastoor Van der Maazen zijn meegegeven. Als de pastorie op korte termijn verkocht wordt, 

zoals het kerkbestuur wil, wat is dan de prijs? Waarom wordt maar één makelaar ingeschakeld en niet 

meerderen ? Is het kerkbestuur bereid om op korte termijn en in alle openheid met een afvaardiging van 

Leende te praten over de toekomst van de pastorie ? De vergadering wil zoeken naar mogelijkheden om 

de pastorie open te houden voor de Leendse gemeenschap. Pastoor Van der Maazen beloofde deze 

vragen binnen het kerkbestuur te bespreken. 

 

* In een goed gevulde kerk heeft op 13 oktober 2019 het Helmonds Slavisch Koor prachtige gezangen 

laten horen in onze kerk. Een genot om naar te 

luisteren. Het waren liturgische gezangen, 

maar ook Slavische volksliederen. De 

schitterende akoestiek in de kerk maakt van dit 

optreden een onvergetelijk muzikaal moment. 

Dit concert is georganiseerd door de Stichting 

Behoud Kerkgebouw Leende.  

Elders in de Nieuwsbrief (blz. 5-6) leest u een 

reactie  van Cor Verbakel van het Helmonds 

Slavisch Koor. 

 

* Naar jaarlijkse gewoonte gaat de KBO in het najaar op bedevaart. Dit jaar ging de tocht op 15 oktober 

met een volle bus naar het Duitse Kevelaer, waar onze pastoor voorging in de eucharistieviering in de 

kaarsenkapel en de nodige uitleg gaf over deze kapel, de genadekapel en de betekenis van Kevelaer. Het 

zangkoor  « De Torenzangers » zorgde voor de muzikale omlijsting. De aanwezigen vonden het een 

fijne dag om met veel voldoening op terug te zien. 

 

* In het kader van de restauratie van ons kerkgebouw hebben op 16 oktober jl 

vier werknemers van bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel met een 

hoogwerker nieuwe sloffen (=betonnen blokken) geplaatst op de steunberen 

van de kerk, zijde De Scheuter. Zo kan het regenwater niet meer in die 

steunberen doorsijpelen en er schade aanrichten. 

 

* Naar aanleiding van Wereldmissiedag hebben we op zondag 20 oktober jl. 

gecollecteerd voor de missie in Noordoost-India. De collecte heeft € 231,75 

opgebracht, waarvoor hartelijk dank. 
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* Op 29 oktober 2019 hebben René en Mariët Ebeling in familiekring hun gouden huwelijksfeest 

gevierd. Van harte proficiat. Bij die gelegenheid heeft René een parochiële oorkonde van de pastoor 

ontvangen voor zijn jarenlange en trouwe inzet als collectant (vanaf 1974 tot heden) en als lid van ons 

parochieel missiecentrum (sinds 1979 tot heden). Heel veel dank voor deze betrokkenheid. 

 

* Voor de vele gelukwensen, in welke vorm dan ook, bij gelegenheid van mijn 75
e
 verjaardag op 22 

oktober jl. wil ik u allen hartelijk danken. Het toezingen tijdens de hoogmis op 27 oktober was een echte 

verrassing voor me. Ik mag hopen om in een goede gezondheid nog vele jaren in uw midden pastoraal 

werk te mogen verrichten om zo van onze gemeenschap een missionaire gemeenschap te maken. 

 

* Op 1 november hebben onze vrijwilligers Karel Hurkmans en Jac 

Verduijn de 6 bloembakken rond de kerk opgeruimd. Heeft u het ook gezien 

hoe prachtig die bloemen gedurende de warme zomer hebben gebloeid ? 

Een lust voor het oog en een visitekaartje voor het kerkgebouw. Bijzondere 

dank aan Jac die in de afgelopen warme zomer steeds opnieuw de planten 

hetnodige water heeft gegeven. 

 

* Onze dank gaat ook uit naar de vrijwilligers van het kerkhof. Zij zorgen er 

toch maar voor dat het kerkhof er keurig bij ligt, ook al zijn nog lang niet 

alle bladeren van de bomen gevallen. De vrijwilligers blijven werk hebben ! 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we midden december uit te geven. Uw 

opmerkingen, suggesties en bijdrage zijn van harte welkom.  

 

Ingezonden stuk : Voor alle zielen 
 

Een stil gebed, een avondwake, 

voor hen die slapen, niet meer ontwaken. 

Een kaars, een naam op een kruis, 

zij kregen de sleutel van Gods vaderhuis. 

Een foto, een vaasje met wat bloemen, 

herinneringen te veel om op te noemen. 

 

Duizend dingen alle dagen willen zeggen even vragen. 

Achtergelaten diepe wonden nooit meer hetzelfde terug gevonden. 

Als vogels vlogen zij van ons heen, waarheen waarheen ? 

Waarom zijn wij nu alleen? 

Roepend naar de sterren en de maan : jullie zijn hier zo ver vandaan. 

 

In het ritme van de tijd raakten wij hen allemaal kwijt. 

Hun voetstappen voor altijd in het zand, 

liefde kwam uit het hart en hun hand. 

Laat ons dankbaar zijn voor alle jaren dat ze bij ons waren. 

(Jan van Lieshout) 

 

PAROCHIECHRONIEK 

Doopsels 
*  12 oktober 2019 : Boban Dilber, zoon van Danijel Dilber en Ankie Tonk, en 

broertje van Jane, Kattestraat. 

* 20 oktober 2019 : Poppy Saasen, dochter van Pedro Saasen en Noeki Louwers en 

zusje van Livo, Kroonakker. 
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Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat de 

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

van Jezus. 

 

Overleden 

* 21 oktober 2019 : Mariet van Lieshout-Geven, weduwe van  Frits van Lieshout. Zij 

heeft de laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 79 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 haar 

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.  

 

6 DECEMBER 1969  -  6 DECEMBER 2019  :  GOUDEN FEEST 
 

Op 6 december 2019 is het precies 50 jaar geleden dat onze gewaardeerde emeritus-pastoor A. van Loon 

in onze parochie werd geïnstalleerd. Wij willen dit heuglijk feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en 

blikken even terug naar die 6
e
 december 1969. Met gilde-eer wordt de pastoor toen verwelkomd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In het archief, in het memoriale (=gedenkboek) schrijft de pastoor hierover het volgende : De installatie 

vond plaats door de deken van Heeze, drs. J. Somers, op zaterdag 6 december 1969 in een feestelijk 

versierde kerk, te midden van heel veel parochianen en in het bijzijn van mijn vader, mijn broers en 

zusters. Op het einde van de viering mocht ik mijn dank uitspreken: allereerst aan de bisschoppen, 

vervolgens het kerkbestuur, de burgemeester, de deken en tenslotte “aan U allen die mij deze ontvangst 

hebben bereid, - aan mijn familie en aan allen die hier aanwezig zijn of misschien ook niet aanwezig 

kunnen zijn: en met name de parochianen van Leende in al hun schakeringen. 
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Beste mensen, hier sta ik dan als uw pastoor … een pastoor met twee o’s. Soms lijkt het alsof dat 

‘pastoor’ een belast woord aan het worden is, - en dat ‘pastoor worden’ een riskante zaak aan het 

worden is. We hoeven het dan ook niet te verhelen, dat er in deze tijd vaak gesproken wordt van een 

crisis in het ambt en een crisis in de ambtsbediening. Geen enkele priester ontkomt eraan…Ik dus ook 

niet. Maar het is niet alleen de priester, maar het is de hele geloofsgemeenschap waarin ik als priester 

mag leven en werken, die hierover meedenkt en meespreekt. De wederzijdse invloed en de wederzijdse 

beïnvloeding tussen de priesters en die gemeenschap kunnen niet uitblijven. 

Maar nu de Bisschop U aan mij heeft durven toevertrouwen, durf ik me ook helemaal aan U 

toevertrouwen. Ik voel me veilig, - ik voel me letterlijk “beschut” bij U. De gildes hier zijn daar een heel 

duidelijk teken van. Samen zullen we moeten zoeken om iets van de blijde boodschap tot leven te 

brengen hier in ons midden. Ik kom hier immers niet om mezelf, maar omwille van de Heer. En het is in 

zijn Naam, dat ik aanstonds graag de eed van trouw, zoals de Gilden die plegen af te leggen, wil 

aanvaarden.” 

          

        van  harte  proficiat 

           met dit gouden 

               jubileum 

 

CONCERT  IN  LEENDE 
 

Na een gedegen voorbereiding door de Stichting “Behoud Kerkgebouw Sint-‘Petrus Banden Leende” en 

de concertcommissie van het Helmonds Slavisch Koor vond zondag 13 oktober 2019 een concert plaats. 

Het mooie weer, hetgeen in de kerk voor een warm licht zorgde, en de hartelijke ontvangst van het koor 

door de vrijwilligers van de Stichting zorgde voor een positief 

gevoel t.a.v. de uitvoering van de Slavische liederen die op het 

programma stonden. 

De koorleden, de dirigent en de solisten waren tijdens het 

inzingen al onder de indruk van de akoestiek van de kerk. Dit kon 

wel eens een mooi concert worden , was het alom aanwezige 

gevoel. Dat het middenschip van de kerk rustig volstroomde, 

onderstreepte dat gevoel bij alle aanwezigen. 

 

Na de inleiding van de voorzitter dhr. Joop  Kummeling zong het 

koor onder leiding van hun dirigent Antoine van Wanrooij in het 

eerste gedeelte gezangen uit de Russisch orthodoxe liturgie, een 

mooie impressie van  de Slavische kerkmuziek.  

De akoestiek van de kerk maakte het mogelijk  dat met name de 

gedragen gedeelten zeer zacht gezongen konden worden; de  

muziek en de bedoeling daarvan kwamen daardoor goed tot zijn 

recht en maakte  een weldadige stilte mogelijk  in de mooie 

ruimte . 

 

Tijdens het intermezzo zongen enkele solisten van het koor, 

sopraan, alt en bas bekende en wat minder bekende Slavische 

liederen ; hierbij begeleid door de dirigent op zijn accordeon 

hetgeen voor een ontspannen sfeer zorgde waarbij toehoorders 

blijk gaven van herkenning van sommige stukken en getuige 

waren van het enthousiasme van de uitvoerende zangers en 

dirigent. Een spontaan en welverdiend applaus viel hen ten deel. 

    

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.sarah-50.nl/jubileum-gouden-krans-50-jaar.html&psig=AOvVaw1TMdE_OGxKrbWopw3MpIKh&ust=1572772695570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCs5IWZy-UCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.sarah-50.nl/jubileum-gouden-krans-50-jaar.html&psig=AOvVaw1TMdE_OGxKrbWopw3MpIKh&ust=1572772695570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCs5IWZy-UCFQAAAAAdAAAAABAE
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Het tweede deel van het concert bestond uit wereldse liederen uit de Slavische landen. Herkenbare 

emoties van alledag , die deel uitmaken van het bestaan van mensen over de hele wereld , werden op 

voortreffelijke manier vertolkt door  het koor en  de diverse solisten, die regelmatig weer werden 

begeleid door de dirigent met zijn accordeon. De toelichting op de liederen door mevr. Wil Smits van 

het HSK  maakte het in- en aanvoelen van de emoties in deze liederen uitstekend mogelijk, zodat na het 

laatste nummer , Stenka Razin, een luid applaus klonk in de kerk. 

Zowel de Stichting uit Leende, het bestuur en zangers van het koor, als ook de trouwe aanhang van het 

koor waren unaniem van mening dat dit een heel bijzonder en mooi concert was in een voortreffelijke 

ambiance. 

 

 

TER  INSPIRATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.myonlinestore.eu/94554763-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/3dd04ced419d85226a14e74d15a8e79b3331aa34.jpg
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WOORD  VAN  JEZUS : 

 
“Ik ben de verrijzenis en het leven. 

Wie in Mij gelooft, 

zal leven 

ook al is hij gestorven. 

En ieder die leeft 

in geloof aan Mij, 

zal in eeuwigheid niet sterven.” (Joh. 11, 25-26) 

 

AGENDA 

 
* 5 november : de 1

e
 bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor” van 

  10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie. Het wordt het 11
e
 jaar in volgorde !! 

  Allen die hun partner verloren hebben en onder het genot van een kopje 

   koffie/thee lief en leed met elkaar willen delen, zijn van harte welkom. 

 

* 13 november : om 20.00 uur in de pastorie : informatieavond voor de ouders van de vormelingen 

   van dit schooljaar. 

 

* 14 november : om 20.00 uur in de pastorie : informatieavond voor de ouders van 1
e
  

   communicanten van dit schooljaar. 

 

* 16 november: gezinsviering n.a.v. Sint-Maarten. Om 18.30 uur samenkomst 

   aan de kerk en  voorafgegaan door Sint-Maarten te paard en vergezeld door 

   gildeleden trekken we door enkele straten in Leende om nadien in de kerk 

   samen te komen. Na de viering is er warme chocomel in het portaal. 

   Van harte welkom. 

 

* 17 november : deze 33
e
 zondag door het jaar heeft onze paus Franciscus 

   uitgeroepen tot Zondag voor de Armen. Hiermee wil de paus jaarlijks stil staan bij de diaconale 

   verantwoordelijkheid van de Kerk. 

 

* 24 november : Feest van Christus Koning. Om 10.00 uur plechtige eucharistieviering waarin de 

   koorleden ook stilstaan bij hun patrones, de h. Cecilia. Nadien hebben de leden een gezellig 

   samenzijn. Uw aanwezigheid in deze viering is een teken van waardering voor de inzet en de  

   toewijding  van de koorleden. 

 

* Op 1 december begint de advent, het nieuwe liturgische jaar én de voorberei-  

  dingstijd op Kerstmis. We willen in deze adventstijd weer aandacht vragen voor 

  onze zusterparochie in Laitkynsew, India, voor wie we de laatste jaren hebben 

  gecollecteerd. De collectebussen vindt u bij de ingang/uitgang van de kerk. 

 

* 1 december : om 11.30 uur : gezinsviering, waarin we Sinterklaas, de 

   Goedheilig Man, met zijn pieten mogen verwelkomen. Kinderen met ouders 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/

