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 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
 

Beste mensen, 
 

Aan het begin van de bidweek voor eenheid van de christenen sturen wij u weer een extra 

nieuwsbrief. Verheugd zijn we dat we opnieuw een bijdrage voor deze nieuwsbrief mochten 

ontvangen van onze pastoor Van Meijl. 

Wij wensen u opnieuw veel leesplezier ! 

 

EEN HARTELIJKE GROET UIT HET KLOOSTER IN HAMONT 
 

Met een dankbaar hart kijk ik terug naar al die parochianen die zo intens met me meeleven. 

Zo voel je je met elkaar verbonden en weet je je door elkaar gedragen. 

Met veel interesse vragen mensen hoe het met me gaat. 

Als antwoord zou ik willen schrijven : het gaat heel langzaam vooruit. Het zal echter de nodige tijd 

duren, want zolang ik aan de zuurstof verbonden ben, is het nog niet goed. 
 

Anderzijds moet ik ook schrijven dat ik u allen mis. Hoe graag was ik weer in uw midden geweest 

om het pastorale werk voort te zetten, maar het kan nog niet. Een positief teken dat ik me steeds 

beter voel én wel wil? Maar het kan echt nog niet !! Geduld is een noodzakelijke deugd. 
 

Laten we hopen dat we het coronavirus vlug onder controle krijgen en dat de verstrengde 

maatregelen versoepeld worden. 
 

Met een zonnige groet, 

W. van Meijl 

 

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 24 januari is er om 09.30 uur een woord- en communieviering in onze kerk. Deze 

viering zal door Jac Spoorenberg met orgelspel worden opgeluisterd. 
 

• Op zondag 24 januari wordt er ook vanaf 11.00 uur (en vervolgens ieder uur herhaald) een 

gebedsdienst op TV Horizon uitgezonden. Deze is door vertegenwoordigers van de 

geloofsgemeenschappen in Cranendonck en Heeze-Leende in de parochiekerk van Budel 

opgenomen. 
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BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 2021 
 

‘#blijfinmijnliefde’ is het thema voor de Weekvan gebed voor eenheid van christenen in 2021. De 

jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een 

oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Dit thema wijst op de 

verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. 

Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Jezus 

blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het 

beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons 

heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen; vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat 

we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt. Daarover willen we ons bezinnen en daarvoor 

willen we bidden in de oecumenische viering van zondag 24 januari 2021 om 16.00 uur in de 

protestantsekerk te Heeze, deze zal ook gestreamd worden via www.kerkdienstgemist.nl en 

www.parochienicasius.nl waar u live mee kunt kijken naar de oecumenische viering. Binnen de 

mogelijkheden van de coronaregels van dat moment bent u van harte welkom. 

 

VORMSELVOORBEREIDING 
 

In deze onzekere coronatijd hebben de leden van de werkgroep vormselvoorbereiding het initiatief 

genomen om de kinderen uit groep 7 en 8 voor te bereiden op het ontvangen van het vormsel. 

Omdat het aantal vormelingen uit groep 8 te klein is, worden vanaf nu de leerlingen van groep 7 en 

8 samen gevoegd in die vormselvoorbereiding. Er is in november al een ouderavond geweest en ook 

het vormselpakket is onlangs aan de vormelingen bezorgd. Op zaterdag 23 januari a.s. worden de 

vormelingen om 16.00 uur in de kerk verwacht voor een nadere kennismaking én toelichting op het 

project, dat de pastoor dit jaar helaas niet kan komen geven. Maar de vormelingen kunnen het ook 

zelf  maken, thuis, met de hulp van hun ouders. We leven nog steeds in de coronatijd en dienen naar 

andere, digitale middelen te zoeken. Veel succes bij het invullen van het pakket én de begeleiding 

van uw vormeling!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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