
       P a r o c h i e   H.  N i c a s i u s 
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EXTRA 

4 januari 2021                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 

 
Beste mensen, 

 

Hierbij sturen wij u de eerste nieuwsbrief van 2021.  

Onze pastoor Van Meijl heeft inmiddels het ziekenhuis mogen verlaten en heeft ons onderstaand 

bericht gestuurd om in deze extra-nieuwsbrief op te nemen.  

 

Voorlopig proberen wij u nog wekelijks te informeren via onze extra-nieuwsbrief. Kent u mensen 

die deze nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen en dit wel zouden willen ? Laat het ons weten met 

een e-mail aan parochie.leende@gmail.com.   

 

Wij wensen u veel leesplezier ! 

 
 

DANK JE WEL !! – DANK JE WEL !! 

Voor de grote hoeveelheid attenties 

die ik mocht ontvangen, 

en het grote meeleven van zovelen 

in de vorm van kaarten met inspirerende woorden, 

e-mails, telefoons, sms’jes, gebed, kaarsjes, enz. 

n.a.v. mijn ziekenhuisverblijf én Kerstmis/Nieuwjaar, 

wil ik u allen heel hartelijk danken. 

Dit geweldige meeleven heeft me diep geraakt 

en het is hartverwarmend 

als ik die kaarten op mijn kamer zie staan. 

Dank je wel, dank je wel. 

Momenteel verblijf ik in ons klooster in Hamont 

om hier te revalideren. 

Constant heb ik nu zuurstof nodig, 

omdat mijn longen flink beschadigd zijn 

door dat monstertje COVID-19. 

Toch blijf ik optimistisch en hoopvol 

dat het eens goed zal komen. 

Omdat we in coronatijd zijn, 

is een bezoek aan ons klooster helaas niet toegestaan. 

We moeten nog een tijdje wachten 

voordat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Met een hartelijk groet 

en mijn beste wensen voor een gezond, gelukkig en gezegend nieuwjaar. 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

• Gedurende de afwezigheid van pastoor Van Meijl zullen de pastorale taken worden 

waargenomen door het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie. Voor spoedeisende, 

pastorale zorg kunt u contact opnemen met het secretariaat in Geldrop dat te bereiken is via 

telefoonnummer 040-2862364. 
 

• Voor reserveringen, opgeven van misintenties en overige parochiezaken kunt u op de pastorie in 

Leende terecht. Op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur is er altijd iemand aanwezig om u 

te woord te staan. 
 

• Voor de duur dat pastoor Van Meijl afwezig is, zal de zondagse viering beginnen om 09.30 uur. 

Dit is een tijdelijke regeling, zodat de voorgangers genoeg ruimte hebben om de volgende dienst 

op een andere locatie te verzorgen. Wij rekenen op uw begrip! 
 

• Op zondag 10 januari is er weer een eucharistieviering in onze kerk. 

Ook wordt op deze zondag vanaf 11.00 uur (en vervolgens ieder uur herhaald) een kerkdienst op 

TV Horizon uitgezonden. Deze is door vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen in 

Cranendonck en Heeze-Leende in onze kerk opgenomen.  
 

• In de vorige extra-nieuwsbrieven hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de schoendozen-

actie voor de kinderen in Gambia. Nu deze actie is afgelopen, kunnen wij u mededelen dat we 

vanuit onze geloofsgemeenschap 85 schoendozen kunnen overdragen aan Nico Maas. Vanuit de 

geloofsgemeenschap in Sterksel is dit mooie aantal nog eens met 67 dozen vermeerderd ! 
 

• Wellicht heeft u tijdens de jaarwisseling onze kerkklokken ook horen luiden. Ook wij hebben 

daarmee ons steentje bijgedragen aan het landelijke initiatief om van oud op nieuw gedurende 

10 minuten de kerkklokken te doen luiden als teken van hoop voor het nieuwe jaar.  
 

 

TERUGBLIK OP 2020 

 

Het is in onze geloofsgemeenschap een goed gebruik dat aan het begin van het 

nieuwe jaar onze gedachten nog eens terug gaan naar het afgelopen jaar.  

Ondanks de genomen maatregelen in het kader van het coronavirus mogen we 

met gepaste trots concluderen dat er een goede onderlinge verbondenheid heerst, 

dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen en te steunen en dat het 

saamhorigheidsgevoel groot is. Trots zijn we ook op het grote aantal 

enthousiaste vrijwillig(st)ers die hun schouders onder het pastorale werk zetten!!  
 

Het kerkbezoek geeft dit jaar een vertekend beeld ten opzichte van voorgaan-de 

jaren, aangezien er van 15 maart tot 5 juli geen eucharistievieringen in de kerk 

gehouden mochten worden vanwege het coronavirus. Vanaf 5 juli konden we 

gelukkig – onder voorwaarden - weer samenkomen in de kerk. Maar heel begrijpelijk zijn er vanaf 

die datum uit voorzorg ook gelovigen thuis gebleven. Vanwege het coronavirus zijn ook de 

vieringen van het Vormsel (van maart 2020 naar oktober 2020) en de Eerste Communie (van mei 

2020 naar april 2021) uitgesteld.  
 

Als we terugblikken op het afgelopen jaar, denken we aan de 4 doopsels (in 2019 : 12) en de 7 

vormelingen (in 2019 : 13). Er werd het afgelopen jaar 1 kerkelijk huwelijk gesloten, maar er 

werden geen huwelijksjubilea in de kerk gevierd. Dankbaar denken we ook terug aan de viering van 

het 70-jarig Priesterfeest van em.-Pastoor Van Loon op 7 juni. 

Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 16 kerkelijke uitvaartdiensten in onze 

kerk (in 2019 : 20) en 1 afscheidsviering elders (in 2019 : 3). 
 

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

Deze extra Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende. 

Het parochiesecretariaat is hier tijdelijk elke werkdag open van 9.30 – 10.30 uur. Telefoon 040-

2061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl   
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http://www.parochienicasius.nl/

