
   

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 

Te midden van al het negatieve nieuws gebeuren er gelukkig ook heel wat mooie dingen in het 

leven. Je moet ze wél willen zien, onthouden en ervoor uitkomen. Dat geeft je kracht en energie. 

Dat bevordert een positieve levenshouding. 

 

Hierbij denk ik o.a. aan : 

1. De heroïsche prestatie van Maarten van der Weijden. Na 55 uur ploeteren in de Friese wateren 

moest hij zijn elfstedentocht stopzetten. Zijn doel om geld in te zamelen voor de KWF-bestrijding, 

was bereikt. Deze zwemtocht was bovenmenselijk. Maar wat heeft hij losgemaakt? Hoeveel mensen 

heeft Maarten niet op de been gebracht?  Wat een meeleven van zoveel Nederlanders!! Wat een 

enthousiasme van zovele mensen! Het was een collectief gevoel. Hier moest je iets doen. Zoveel 

emoties die losgekomen zijn. En dan die huldiging in Leeuwarden op maandagavond 20 augustus. 

We hebben kunnen zien waartoe mensen in staat zijn. Je mag ontzettend trots zijn op die Maarten, 

maar ook op al die mensen met een positieve instelling. Dat geeft hoop en vertrouwen. 

Onder grote belangstelling is Maarten op 26 augustus in Waalwijk gehuldigd, de nationale held die 

4,3 miljoen euro heeft opgehaald voor de kankerbestrijding. Proficiat. 

 

2. De geweldige prestaties van de Nederlandse sporthelden. Tijdens de Europese kampioenschap- 

pen in Berlin en Glasgow (2-12 augustus) wonnen ze 43 medailles, waarvan 15 goud. Wat een 

prestatie !! Hoe is het mogelijk voor zo’n klein land? 

Tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van 9-25 februari 2018 wonnen onze  sport- 

helden 20 medailles waarvan 8 goud! Wie had dat durven denken? 

 

3. Wat te denken van die vele mensen met een positieve levenshouding ondanks 

de tegenslagen in hun leven? Ze blijven erin geloven, ze zijn optimist en 

spreken door hun uitstraling andere mensen aan. Zo kan het dus ook! 

 

Wat kunnen we nu van deze mensen leren? Dat ze elkaar enthousiasmeren om 

tot die geweldige resultaten te komen!! Atleten kunnen die prestatie leveren 

omdat ze zich omringd weten door een groot team van experts: coach, arts, adviseurs, en niet te 

vergeten het aanmoedigend publiek. Als je elkaar bemoedigt, steunt, hoop en vertrouwen inspreekt, 

ben je tot grote resultaten in staat. Je hebt de steun van elkaar hard nodig. 

 

Geldt dat ook niet op godsdienstig en kerkelijk gebied? Kunnen we elkaar ook niet enthousiast 

maken? Achter elkaar gaan staan en samen aan onze opdracht werken? Dat is toch onze missionaire 

taak. Dan kunnen we ook een mooi resultaat laten zien. Dat kan op vele manieren gebeuren. Door 

over je geloof te praten. Door ervoor uit te komen. Door met elkaar dat geloof te vieren en te 

beleven, in en buiten het kerkgebouw. We kunnen zoveel voor de ander betekenen! Ieder op 

zijn/haar manier. 

 

Zo wens ik u allen een positieve levenshouding toe. 

 

p. W. van Meijl 

  Jaargang 9, nummer 7,  september  2018 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/etiamos/etiamos1604/etiamos160400187/55080531-foto-van-handen-die-positieve-energie-papieren-kaarten-met-begrip-woorden.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://nl.123rf.com/stock-foto/positief_denken.html&docid=vxHp_vn_5DxKLM&tbnid=lV0nBYp2-qvDhM:&vet=12ahUKEwitnITGkJfdAhXFaFAKHYdiAV84ZBAzKAMwA3oECAEQBA..i&w=450&h=394&bih=932&biw=1920&q=afbeelding positieve energie&ved=2ahUKEwitnITGkJfdAhXFaFAKHYdiAV84ZBAzKAMwA3oECAEQBA&iact=mrc&uact=8


 2 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op maandag 9 juli jl. zijn de 4 leden van de werkgroep 1
e
 communie bij elkaar gekomen om 

afscheid te nemen van Monique van Eert. Vanaf 15 oktober 2009 tot op heden heeft ze zich met 

veel betrokkenheid ingezet in deze werkgroep: 1
e
 communicanten voorbereiden op hun grote dag én 

de ouders hierbij begeleiden. Bij dit afscheid ontving Monique een parochiële oorkonde van pastoor 

Van Meijl voor haar trouwe inzet. 

 

* Op woensdag 11 juli zijn twee werknemers actief om de steigers rond het kerkgebouw af te 

breken en op te ruimen. Enkele dagen later is alles netjes opgeruimd. Hiermee is de restauratie van 

de kerk voltooid. De leien zijn vernieuwd, de gootlijsten zijn geverfd, er is opnieuw gevoegd en 

andere, kleine karweitjes zijn ook uitgevoerd. De werkzaamheden zijn goed verlopen en de 

inspectie geeft ons een positief verslag. 

 

* Sinds 19 augustus leggen de collectanten de collectestokken of de collectemandjes vóór het altaar 

neer. Dit heeft een symbolische betekenis. Na de woorddienst wordt het altaar klaargemaakt met de 

gaven van brood en wijn. Maar ook de kerkgangers nemen hier ook aan deel. Zij geven een offer in 

de schaal. Hun bijdrage hoort bij de gaven van de priester en daarom horen die gaven bij het altaar 

thuis en niet in de bank van de collectanten.  

 

* Op zondag 26 augustus is gecollecteerd voor de MIVA, de Missie Verkeersactie met als thema : 

“Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe”. Iedereen heeft immers recht op de juiste zorg. Het begint al 

met krukken, rolstoel, rollator, enz. tot een auto toe. Met de € 362,96 van de collecte heeft u mensen 

in dat arme Afrikaanse land gelukkig gemaakt. Hartelijk dank voor uw bijdrage en steun. 

 

* Is het u ook opgevallen hoe mooi en vol de bloemen in de 5 bloembakken langs de kerk staan te 

bloeien? Dank je wel aan de vrijwilligers die voor die bloemen zorgen. 

 

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

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

 

SCHOUDERKLOPJE 

 

De laatste tijd hebben de media heel wat aandacht besteed aan de  misbruikschandalen in de 

katholieke kerk. We denken aan het rapport van de misstanden onder de geestelijken in de 

Amerikaanse staat Pennsylvania, aan de toespraken tijdens het 

bezoek van paus Franciscus aan Ierland en aan het document van 

aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die zelfs het aftreden van de 

paus eist. 

  

Als je dit als katholiek, als parochiaan, leest en al die meningen 

van mensen hoort, vraag je je misschien ook af : “Wat moet ik met 

al die informatie en reacties? Wat is hier echt aan de hand?  Wat is sensatie?” 

 

Mijn antwoord is : laat je niet in de war brengen! Raak niet ontmoedigd! Je hoeft niet van je geloof 

af te vallen. Je hoeft niet de kerk de rug toe te keren. Probeer eerder een gegronde mening te 

vormen en durf daarvoor uit te komen. Natuurlijk bestaat de kerk uit concrete mensen, die ook 

fouten maken. Maar mag je elkaar beschadigen? Het gaat uiteindelijk toch om die blijde boodschap 

van Jezus!! Hij is onze kracht en toekomst. Hij heeft ons ook gezegd :”En wees er zeker van: Ik ben 

bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.”(Mt. 28,20) 
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Met schaamte betreuren we de misbruikschandalen in de kerk. Paus Franciscus is reeds diep door 

het stof gegaan. Vaker heeft hij gesproken over schuld en schaamte en over passende maatregelen. 

Die dienen er ook te komen. De kerk heeft een grondige “tempelreiniging” nodig, maar die heeft 

tijd nodig zoals de geschiedenis leert.  

 

Sinds zijn aanstelling in 2013 heeft onze charismatische paus Franciscus werk gemaakt heeft van de 

sanering in de kerk, want die was hard nodig. Er diende een grote schoonmaak te komen. Maar deze 

sanering is inmiddels grotendeels stilgelegd of teruggedraaid. De conservatieve krachten in het 

Vaticaan zijn bijzonder sterk en ageren tegen de vernieuwing van deze paus. Volgens Vaticaan- 

kenners heerst er een onderlinge machtsstrijd in de Romeinse Curie. Er wordt heel veel wijsheid, 

inzicht, geduld en daadkracht van paus Franciscus verwacht. Het document van aartsbisschop 

Viganò met die beschuldiging op de paus zegt meer over hemzelf dan over de paus. Ga je op deze 

manier als herders met elkaar om? 

 

Onze paus Franciscus heeft onze steun nodig. In de eucharistieviering bidden wij om wijsheid en 

kracht voor onze paus. Moge hij in deze tijd de kerk van Christus leiden zoals de Heer dat van hem 

verwacht, met ons gebed en onze steun. 

 

REACTIE  n.a.v. het misbruikschandaal 

 
Onderstaande reactie stond in het dagblad Trouw : 

  

“Ik ga één keer per week naar de kerk, het geeft me rust en sturing. Het misbruikschandaal 

verandert niets aan de manier waarop ik geloof, want het gaat om mezelf en mijn persoonlijke 

relatie met God. Priesters, bisschoppen en de paus zijn niet heel belangrijk voor mij. De paus is er 

om ons te leiden, maar ook hij is een mens. Ik hoor aan wat hij zegt, maar het is niet het woord van 

God. De richtlijnen die religie biedt zijn heel belangrijk, maar het is te ver doorgeschoten. De regels 

zijn te heilig geworden.”   

 

 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  21 juli 2018: Jesper Bunt, zoontje van Wiebrand Bunt en Karin Heilijgers,   

    Steenakker. 

 

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

We hopen dat Jesper veilig en gezond mag opgroeien, dat hij gelukkig mag zijn en leert  leven in de 

geest van Jezus. 

 

Gouden huwelijk 
 

* 23 augustus 2018: Mia en Frans Rutten. 

 

Onze hartelijke gelukwensen aan deze jubilarissen. Geluk en zegen en goede 

gezondheid te midden van de kinderen en kleinkinderen. Bijzondere dank 

aan Mia voor haar jarenlange inzet bij het versieren van de kerk. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6wfyB2ozcAhURalAKHep1Ah0QjRx6BAgBEAU&url=https://lovz.nl/jubileumkaarten/50-jaar-getrouwd&psig=AOvVaw2G2PpMXqLSDl09qw5Jmbvw&ust=1531043065120654
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Overleden 

* 12 augustus 2018 :  Tilly Janssen-van den Hemel, echtgenote van Jo Janssen. Zij 

    woonde  in Leenderhof en is 92 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. 

 

           

 

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 

 

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. 

 

 

KERKPROEVERIJ ?  Wat is dat? 

 
Op zondag 16 september staat deze landelijke actie 

gepland. Meer dan 20 kerkgenootschappen steunen deze 

campagne. Ook de katholieke kerk doet mee. Ook onze 

geloofsgemeenschap doet mee. Om 10.00 uur is de hoogmis. 

 

Deze zondag is een zondag om mensen uit te nodigen eens mee te gaan naar de kerk van hun 

vrienden en bekenden. Het idee achter dit wat vreemde woord “Kerkproeverij” is het volgende : 

heel wat mensen hebben de band met de kerk verloren. Door allerlei andere bezigheden komen zij 

er niet mee toe om ’s zondags naar de kerk te gaan. 

 

En toch, als je gelovig bent, dien je dat geloof te voeden. Als je samenkomt én met elkaar die 

verbondenheid ervaart en je geloof met elkaar mag delen, dan krijg je toch nieuwe energie. Dan 

ontvang je toch nieuwe kracht!! Dan wordt het leven toch anders. En zou je die ervaring niet met 

anderen willen delen? 

 

Kerkproeverij: kom om de sfeer van een kerkviering eens te proeven. Nodig iemand uit om mee te 

komen. Elkaar ontmoeten: niet alleen met carnaval of met de kermis, maar ook op een zondag, in de 

kerk, in het huis van God.  

 

mailto:leniemijs54@gmail.com
mailto:staalsjm@outlook.com
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OECUMENISCHE  FIETSTOCHT  VAN  KERK  NAAR  KERK 

 

Voor de 2
e
 keer organiseert de Strabrechtse Raad van Kerken (Geldrop en omgeving) én de RK 

Parochie H. Nicasius een fietstocht onder het motto “Geloven in elkaars kerk”. Deelnemers kunnen 

een kijkje nemen in de kerk van de “buren”. De kerken op de route zijn die van de parochie H. 

Nicasius (met uitzondering van Mierlo) en de Protestantse Kerken van Geldrop en Heeze. 

 

De route bestaat uit 2 lussen: lus A van 20 km (= Geldrop, Heeze, Geldrop; bovenste, paarse lijn) en 

lus B van 23 km (Heeze, Sterksel, Leende, Heeze; onderste, groene lijn). De twee lussen kunnen 

ook samengevoegd worden tot een tocht van 43 km.  

 

Er kan in iedere kerk gestart worden. De deelnemende kerken zijn open van 12.30 tot 17.30 uur. In 

de kerken ligt een routebeschrijving klaar en een kerkgids zal antwoorden op uw vragen. 

 

In onze kerk wordt van 15.00 – 16.00 uur een concert gegeven. 

Het mannenkoor en dameskoor zullen afzonderlijk zingen en 

het pas gerestaureerde orgel zal feestelijke klanken laten horen. 

Van harte welkom. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL9ZLymZfdAhWKLVAKHUmXAYoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gooisouderenkoor.nl/&psig=AOvVaw2L_XiM8CjLhbfuoMmGnRay&ust=1535801683137473
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UIT DE STARTBLOKKEN 

 
Het  nieuwe schooljaar is weer begonnen.  

Ook in onze geloofsgemeenschap starten we met een nieuw pastoraal 

werkjaar. De moeders van de verschillende pastorale werkgroepen 

hebben al gecommuniceerd met elkaar en een jaaragenda opgesteld. 

De eerste gezinsviering is op 23 september om 10.00 uur. 

 

Uit de startblokken !! is het advies. Wat fijn als je daarbij 

aangemoedigd wordt! Niet toekijken vanaf de zijlijn, maar in actie 

komen en je laten horen en zien! 

 

 

 

TER INSPIRATIE 

 

Een Portugese zeepfabrikant  

zei tegen een priester: 

‘Het christendom heeft niets bereikt. 

Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd, 

maar de wereld is er niet beter op geworden. 

Er is nog steeds zoveel kwaad 

en er zijn nog steeds  

zoveel harde egoïstische mensen.' 

  
 

De priester wees op een buitengewoon vuil kind, 

dat op straat in de modder speelde,  

en merkte op: 

‘Zeep heeft niets bereikt. 

Er is nog steeds modder 

en nog steeds zijn er  

smerige mensen op de wereld.’ 

 

‘Zeep’, zei de fabrikant,  

‘helpt alleen als het aangewend wordt.’ 

 

‘Christendom ook,’ antwoordde de priester. 

(Federatie Kana) 

 

  

AGENDA 

 
* 9 september : fietsen van kerk naar kerk. Van 15.00 – 16.00 uur is er in onze kerk een concert  

   met medewerking van het mannenkoor, het dameskoor en orgelspel. 

 

* 23 september: om 10.00 uur gezinsviering n.a.v. het nieuwe schooljaar en met medewerking van 

   het dameskoor. We vragen Gods zegen voor het nieuwe schooljaar. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjr5Hhl5rdAhXEKlAKHfKEAAsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/2136218/stockafbeelding-in-de-startblokken.html&psig=AOvVaw2U4CCnCiDZO_tjap6AOp4a&ust=1535904281933828
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* 24 september : om 20.00 uur bijeenkomst van de straatcontactpersonen in de pastorie. Het is hun 

   jaarvergadering. Uitnodiging volgt nog. 

 

* 27 september : om 20.00 uur bijeenkomst van de straatcontactpersonen in de pastorie. Het is hun 

   jaarvergadering. Uitnodiging volgt nog. 

 

* 20 oktober : de tweejaarlijkse VIP-avond (= Vrijwilligers In het Pastoraat) vindt plaats. We 

beginnen om 19.00 uur met een heilige mis en aansluitend volgt de gezellige avond. De 

vrijwillig(st)ers ontvangen nog een uitnodiging met het programma van die avond. 

 

 

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

