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EXTRA 

21 dec. 2020                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 

 
Beste mensen, 

 

Op het moment dat we deze nieuwsbrief samenstellen, is het nog maar enkele dagen totdat het 

Kerstmis is. Een andere Kerstmis dan we met elkaar gewend zijn. Enerzijds vanwege de strengere 

coronaregels waardoor er vieringen niet door mogen gaan of vieringen doorgaan met minder 

bezoekers en anderzijds ook door de afwezigheid van onze pastoor.  

 

Zoals bekend, is onze pastoor getroffen door het coronavirus en verblijft hij nog in het ziekenhuis. 

In onze nieuwsbrief van 14 december mochten wij berichten dat hij de IC verlaten heeft, echter 

afgelopen week is hij teruggebracht naar de IC omdat zijn gezondheid nog erg schommelt. 

Ondertussen is hij gelukkig weer terug op zijn kamer in het ziekenhuis. De pastoor heeft ons laten 

weten afgelopen week ‘door een diep dal te zijn gegaan en dat hij uitziet naar een spoedig herstel’. 

Hij wil iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die hij mocht ontvangen. 

 

De volgende extra-nieuwsbrief zal tussen Kerstmis en Nieuwjaar nog verschijnen.  

 

Wij wensen u, mede namens pastoor Van Meijl en em.-pastoor Van Loon gezegende Kerstdagen 

toe ! 

 

 

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! 
 

• Alle beterschapswensen en kerst- en nieuwjaarswensen voor pastoor Van Meijl die in de 

brievenbus van de pastorie bezorgd zijn, worden verzameld en wekelijks afgegeven bij het 

klooster in Hamont. Zij zorgen op hun beurt dat de pastoor deze wensen ontvangt. 
 

• Op 18 december is op 83-jarige leeftijd Jan van Stiphout uit Heeze overleden. Hij was jarenlang 

een actief lid en secretaris van ons mannenkoor. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen.   
 

• Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 2021, is er om 09.30 uur in onze kerk ook een 

eucharistieviering. 
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ADVENTSACTIE 

 

Achter in de kerk staan tot en met zondag 27 december de bekende collectebussen voor de 

Adventsactie. Dit jaar gaat onze adventsactie weer naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. 

De parochianen daar zijn heel blij met de financiële steun die ze vanuit Leende ontvangen. Want 

besef goed:  ons geld is ginds wel 2x zoveel waard als hier. 

Mogen wij u vragen om onze adventsactie weer te steunen? U kunt uw bijdrage in de collectebus in 

de kerk doen of in de deurbrievenbus van de pastorie. Dank voor uw steun! 

 

 

ACTIE  SCHOENENDOOS : 11e JAAR 
 

In het parochieblaadje van december 2009 hebben we voor de eerste keer een oproep gedaan voor 

de nieuwe actie : actie schoenendoos. Inmiddels hebben we jaarlijks deze actie georganiseerd en we 

mogen echt tevreden zijn met het resultaat. Hoeveel kinderen 

hebben een doos met allerlei spulletjes klaar gemaakt en in de 

kerstviering voor het altaar neergezet? Hoeveel kinderen hebben 

zij hiermee blij gemaakt? Hoeveel gelukkige gezichten!! We 

mogen trots zijn op deze grote bijdrage én solidariteitsactie !! 

Kinderen maken andere kinderen gelukkig. 

 

Ook dit jaar organiseren we weer deze schoenendoosactie. Als 

kinderen kunnen delen van hun welvaart, als ze allerlei spulletjes hebben die ze toch niet meer 

gebruiken, waarom zouden ze dan andere kinderen niet daarmee gelukkig maken? 

 

De schoenendozen gaan dit jaar weer naar Gambia, zoals dat de laatste jaren ook is gebeurd. We 

hebben grote waardering voor de niet-aflatende inzet van Nico Maas, die ervoor zorgt dat de 

schoenendozen op de juiste plaats aankomen. In onze nieuwsbrieven hebben we er vaker over 

geschreven. 

 

Er zijn al diverse schoenendozen via de basisscholen ontvangen of afgegeven bij de pastorie.  

Kinderen die hun schoenendoos alsnog in willen leveren, hebben hiervoor op Eerste Kerstdag in 

de kerk de mogelijkheid van 13.00 uur tot 17.00 uur en op Tweede Kerstdag van 15.00 uur tot 

17.00 uur. 

 

 

WIJ FELICITEREN 
 

• Op zaterdag 19 december heeft deken Felie Spooren tijdens de eucharistieviering in Sterksel 

alsnog het sacrament van het vormsel toegediend aan Jesse de Kort uit onze parochie. Wij 

hopen dat ook hij met kracht van de H. Geest tot volle bloei mag komen! 

 

• Afgelopen zondag 20 december vierde Max Farjon uit Leenderstrijp, auteur van het boek over 

onze kerktoren, zijn 100e verjaardag! Een bijzondere verjaardag in een bijzondere tijd! Wij 

feliciteren hem van harte en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid toe. 

 

• In de door pastoor Van Meijl samengestelde nieuwsbrieven wordt normaliter een opsomming 

gegeven van de bekende jarigen in de aankomende maand. Omdat wij – mede vanwege de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming – niet beschikken over de actuele gegevens 

worden de jarigen voorlopig niet in deze nieuwsbrief vermeld. Onze excuses hiervoor!  
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CORONA UPDATE KERSTMIS 2020 
 

BERICHT VANUIT DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE :  

Geen publieke vieringen op kerstavond in de Rooms-katholieke kerken 

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende 

toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-

katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen zullen plaatsvinden. Juist de 

vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De 

bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk 

voorkomen.  

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, 

nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 

pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen 

vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 

december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek 

worden gevierd. 

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu 

vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal 

aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers 

en kerstzangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn 

vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De bisschoppen benadrukken dat 

er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag géén samenzang kan plaatsvinden en dat 

koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling. 

Buiten donderdag 24 december, waarop er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven 

de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de 

eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk 

geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd. 

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél 

Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht 

zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door 

vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op 

NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook 

andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De 

bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale 

website www.vierkerstmis.nl. Via die site kunnen gelovigen onder 

meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de 

mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren. 

 

Op kerstavond – 24 december a.s. – kunt u via TV en/of computer de volgende ‘lokale’ vieringen 

mee beleven: 

• Op TV Horizon wordt de kerkdienst door de pastores van Cranendonck en Heeze-Leende  

uitgezonden vanaf 19.00 uur en vervolgens ieder uur herhaald. Deze uitzending wordt Eerste 

Kerstdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur herhaald; 

• Om 22.00 uur vanaf de live stream van de Parochie H. Nicasius (via YouTube). 

 

 

http://www.vierkerstmis.nl/
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VIERINGEN MET KERSTMIS 

vrijdag 25 december :  HOOGFEEST VAN KERSTMIS 

09.30 uur eucharistieviering m.m.v. enkele leden dameskoor 
 

zaterdag 26 december :  TWEEDE KERSTDAG 

09.30 uur woord- en communieviering met orgelspel 
 

zondag 27 december :  FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE 

    09.30 uur eucharistieviering m.m.v. enkele leden dameskoor 
 

Enkele aandachtspunten ten aanzien van de vieringen met Kerstmis: 
 

• Zoals via eerdere nieuwsbrieven en via de website al is gecommuniceerd, is vooraf reserveren 

voor de vieringen op 25 en 26 december in het kader van de Coronamaatregelen noodzakelijk! 

De reserveringen voor de vervallen vieringen op 24 december worden niet automatisch 

doorgeschoven naar een andere viering. Mocht u op 25 of 26 december alsnog een viering 

willen bezoeken, neem dan – bij voorkeur telefonisch op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 

uur - contact op met het parochiesecretariaat. Mogelijk zijn er nog plaatsen beschikbaar en 

anders moeten we u – helaas – op een wachtlijst zetten. 
 

• Mocht u voor 25 en/of 26 december gereserveerd hebben en besluiten om toch niet te gaan, dan 

willen wij u vragen om dit aan het parochiesecretariaat kenbaar te maken. Mogelijk kunnen we 

dan nog iemand anders blij maken met de door u gereserveerde plaatsen.  
 

• De opgegeven misintenties voor de vieringen op kerstavond zullen via de TV-kerkdienst op TV 

Horizon alsnog worden meegenomen. Er wordt nog contact opgenomen met de betreffende 

families om een nieuwe datum te plannen wanneer de misintenties afgelezen zullen worden. 
 

• Doordat er inmiddels een maximum is gesteld aan het aantal aanwezigen bij een viering is het 

mogelijk dat de u bij een reservering toegekende plaatsnummers zijn gewijzigd. Om de 

plaatstoewijzing in goede banen te leiden, willen wij u daarom vragen om op 25 en 26 december 

de kerk niet aan de Dorpstraat-zijde, maar via de andere ingang binnen te gaan. U kunt de kerk 

op deze dagen wél verlaten aan de Dorpstraat-zijde. 
 

• Bij binnenkomst in de kerk vragen wij iedereen om de handen te desinfecteren. Ook vragen wij 

uw aandacht voor de onderlinge afstand van 1,5 meter (ook tijdens de communie-uitreiking)!  
 

• Vanwege de coronamaatregelen is er tijdens de vieringen geen samenzang en ook geen collecte. 

Wij hopen dat u uw bijdrage in de collecte wilt doen via de mandjes die op de tafels bij de 

uitgangen staan opgesteld. 

 

BEZICHTIGEN KERSTSTAL 

Ook dit jaar is door de klusjesgroep de kerststal in de kerk weer 

opgebouwd en heeft de siergroep het altaar weer sfeervol 

aangekleed. Dank daarvoor!  

Wilt u de kerststal tijdens de kerstdagen nog eens bezoeken, dan 

is dat mogelijk op: 

• Eerste Kerstdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur;  

• Tweede Kerstdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur  

Helaas staat er buiten op het plein dit jaar geen kerststal. De kerststal in Leenderstrijp is wel weer 

opgebouwd op het pleintje bij Coöp. St.-Jan.  
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COLUMN MGR. DE KORTE 

KERST VIEREN IN EEN NARE TIJD 

Wij leven in de laatste maand van het kalenderjaar. Het jaar 

2020 zal bijna zeker worden herinnerd als het jaar van het 

onzichtbare coronavirus. Dit gemene virus heeft onze wereld 

flink ontregeld. Ook ons eigen land is vanaf maart zwaar 

getroffen. Bij de eerste golf, tussen maart en juni, waren er, 

juist ook in ons eigen bisdom, veel besmettingen en daardoor 

ook bovengemiddeld veel zieken en doden. Met name veel 

ouderen zijn slachtoffer geworden van het virus. De vreselijke 

beelden uit onze ziekenhuizen en verpleeghuizen staan nog op 

ons netvlies. 

Geweldige inzet 

Vanuit de parochies is geweldig werk verricht door het bijstaan en troosten van zieken, stervenden 

en rouwenden. Maar ook door het waardig begraven van zieken die door het coronavirus gestorven 

zijn. In ons eigen bisdom was ook in een aantal kloosters de besmettingsgraad zeer hoog. Minstens 

60 religieuzen zijn in het bisdom van ’s-Hertogenbosch aan corona gestorven. Het was uitermate 

pijnlijk dat, omwille van de gezondheid, vaak alleen in kleine kring van een stervende afscheid kon 

worden genomen. 

Solidariteit 

Deze coronatijd is vol van verdriet en onzekerheid. Medisch, sociaal en economisch werd en wordt 

er veel geleden. Door ziekte en dood maar zeker ook door eenzaamheid en economische malaise. 

Maar gelukkig zien wij ook veel opoffering, naastenliefde en onderlinge solidariteit. Diaconaal 

wordt er prachtig werk verricht. Mensen doen voor elkaar boodschappen. Velen proberen de 

eenzaamheid van alleenstaanden te doorbreken met een telefoontje of een mail. De voedselbanken 

helpen waar mogelijk is en ook Parochiële Caritas Instellingen bieden bijstand. 

Bemoediging 

Als bisschop probeer ik via mails en telefoongesprekken met de pastorale teams en met oversten 

van religieuze gemeenschappen contact te houden. Dagelijks bid ik voor de intenties van onze 

gelovigen tijdens de Eucharistie in de Sint Jan. Tussen maart en juni schreef ik twaalf 

bisschoppelijke Woorden ter bemoediging om de gelovigen een hart onder de riem te steken. Zo 

kan ik op afstand toch nabij zijn. In september verschenen deze brieven, samen met interviews met 

pastores en religieuzen, in het boek ‘Het verdriet van Brabant’. 

Tweede golf 

Op dit moment zitten wij midden in de tweede golf van de epidemie. Opnieuw heeft de overheid 

allerlei beperkingen opgelegd om het virus onder controle te krijgen. Wij bereiden ons voor op het 

kerstfeest. Dit jaar zal het geboortefeest van onze Heer heel anders worden gevierd dan 

gebruikelijk. Geen volle kerken en ook thuis geen grote festiviteiten. Dat is uitermate teleurstellend 

maar het hart van Kerstmis blijft onveranderd. Als christenen leven wij in vriendschap met Jezus. 

Gelukkig de mens die zich in deze lastige tijd veilig weet bij Christus. Een mooie titel voor Jezus is 

Emmanuel, God met ons. Ik hoop en bid dat velen juist nu Christus nabij weten. 

Nabije toekomst 

Voor het nieuwe jaar zijn de vooruitzichten nog onzeker maar niet zonder hoop. Bijna zeker komen 

er vaccins tegen het virus beschikbaar en ook de economische vooruitzichten zijn volgens 

waarnemers niet ongunstig. Kleine lichtpuntjes in een duistere tijd. Juist als het donker is, hebben 

wij allemaal behoefte aan kleine tekenen van hoop. Ik hoop oprecht dat u steun en bemoediging 
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vindt bij elkaar. In deze crisistijd beseffen wij hoe belangrijk het is dat mensen dicht bij elkaar 

blijven en elkaar van dienst zijn. Hopelijk geeft ook het geloof u moed en veerkracht. 

In verbondenheid met de goede God en in onderlinge solidariteit kunnen wij vol vertrouwen de 

toekomst tegemoet leven. Laten wij, in kracht van Gods Geest, van 2021 een mooi jaar maken! 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 

 

TER  INSPIRATIE 
 

Kijkje (mee) in de stal 

 

Zing je mee nu met de engelen 

tezamen in de nacht? 

Want een Kind is ons geboren: 

een Koning, lang verwacht. 

 

Ga je mee nu met de herders? 

Zij zien een grote ster. 

De wijzen hebben ’t ook gezien, 

zij komen van heel ver. 

 

Kijk je ook mee naar de sterren, 

daar in de duisternis? 

Eén straalt precies boven de stal 

waar ‘t Kind geboren is. 

 

Ga mee met ons, haak nu maar in, 

dan gaan we naar de Koning. 

Geboren is Hij als een mens, 

een stal, dat is Zijn woning. 

 

Zie Jozef en Maria daar, 

met Koning Jezus klein. 

Zij mogen voor Hem zorgen nog; 

straks zal Hij de Redder zijn. 

 

Zie je wel, het is echt waar! 

Meer hoef je niet te wensen. 

God Zelf heeft ons Zijn Zoon gestuurd: 

’t is feest voor alle mensen! 

 

Lichtpuntjes 

 

Soms zijn ze groot, 

Soms zijn ze klein, 

Je hoeft ze niet te zoeken, 

Je kunt ze ook zijn… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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   

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

