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EXTRA 

8 dec. 2020                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 

 
Beste mensen, 

 

Ondanks de coronaperikelen willen we u toch kort informeren over het nieuws vanuit de Leendse 

geloofsgemeenschap. Zoals u misschien al gehoord heeft, is pastoor Van Meijl vanwege 

coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Hij verblijft daar op de intensive care en zet kleine 

stappen naar herstel of in zijn woorden : `het gaat zeer langzaam als een kabbelend beekje vooruit`. 

Ondanks dit alles maakt de pastoor een positieve indruk. 

 

Namens iedereen wensen wij hem een voorspoedig herstel toe en hopen hem weer zo gauw als zijn 

gezondheid dit toelaat in Leende te ontvangen.  

 

Het ligt in de bedoeling om voorlopig wekelijks u een korte vervangende nieuwsbrief toe te sturen.  

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

* Gedurende de afwezigheid van pastoor Van Meijl zullen de pastorale taken worden waargenomen 

door het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie. Voor reserveringen, opgeven van misintenties 

en overige parochiezaken kunt u op de pastorie terecht. 

 

* 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. Mogen wij op uw begrip rekenen. 

 

* Op zondag 22 november hebben we het feest van Christus Koning en het Ceciliafeest gevierd. De 

Heilige Cecilia is de patroonheilige van alle koorzangers en daarom zijn bij deze gelegenheid, 

geheel coronaproof, drie jubilarissen gehuldigd, te weten : dirigente Mirjam Geilenkirchen-Nacken, 

Nel van Meijl-Smits en Jan van Weert. En na de dienst kregen alle koorleden een attentie aangereikt. 

Wij danken hen voor hun trouwe inzet !  

 

* In de volgende nieuwsbrief zullen wij u nader informeren over de diensten tijdens Kerstmis. U 

kunt alvast plaatsen reserveren. Zie hiervoor verderop in deze nieuwsbrief. 

 

ADVENTSACTIE 
 

Achter in de kerk staan inmiddels de bekende collectebussen voor de Adventsactie. Dit jaar gaat 

onze adventsactie weer naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. De parochianen ginds 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! 
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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. 

 

U kunt de schoenendozen meebrengen naar de gezinsviering op 24 december en dan rond het altaar 

plaatsen of u kunt ze afgeven in de pastorie tijdens kantooruren of op de basisschool. 

 

 

OVERLEDEN 

* 1 december 2020 : Frans Verduijn, echtgenoot van Petra-Verduijn-Maas. Hij heeft  

   gewoond in de Broekerstraat te Leende en is 72 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 hoeft te gaan 

en mensen mag 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.  
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KERSTVIERINGEN : RESERVEREN A.U.B. !! 
 

Met Kerstmis zal het ons weer eens duidelijk worden dat we in de coronatijd leven en dat we 

rekening moeten houden met heel wat beperkingen. Kerstmis vieren zoals in de voorgaande jaren, is 

niet mogelijk én onverantwoord. Dus geen overvolle kerk met kerstspel en muziek en na de viering 

het gezellig samen-zijn onder de kerstboom. Helaas. 

 

Als pastoraal team hebben we onze gedachten laten gaan over Kerstmis. Op grond van de nu 

geldende coronamaatregelen (= 30 personen in de kerk) hebben we het volgende besloten: 

 

1. We zien geen andere mogelijkheid dan een plaats in de kerk te reserveren, waarbij we de 

richtlijnen van het RIVM opvolgen, zoals :  

- bij klachten thuis blijven;  

- handen desinfecteren bij binnenkomst;  

- 1,5 meter afstand;  

- geen volkszang;  

- zorg voor elkaar. 

- enz.  

 

2. Hoe kunt u reserveren? Maak er a.u.b. tijdig werk van !! 

 

2.1. Via een briefje in de brievenbus van de pastoriedeur. 

       U schrijft erop : uw naam, adres met telefoon, tijd van de viering + aantal personen (als 

        huisgezin of (echt)paar of als enkeling). Als we u ingepland hebben, ontvangt u van ons 

        een bericht, ofwel positief (= plaatsnummer) ofwel negatief, als alle plaatsen bezet zijn. 

 

2.2. Via de e-mail : parochie.leende@gmail.com  

        U vermeldt uw naam, tijd van de viering + aantal personen (als huisgezin of (echt)paar of 

        als enkeling). Als we u ingepland hebben, ontvangt u van ons een bericht, ofwel positief  

        (= plaatsnummer) ofwel negatief, als alle plaatsen bezet zijn. 

 

2.3. Via de telefoon (040-2061215) tijdens de kantooruren (ma-vr : 8.30 – 11.30 uur). U krijgt 

        bij gehoor meteen te horen welke plaats(en) voor u gereserveerd is/zijn. Wilt u het 

        plaatsnummer komen afhalen op het secretariaat om drukte vóór die viering te vermijden? 

 

3. Wanneer zijn de vieringen? 

 Op 24 december A om 18.00 uur : gezinsviering 

    B om 19.15 uur : gezinsviering 

    C om 20.30 uur : kerstviering met enkele leden zangkoor 

    D om 22.30 uur : nachtmis  met enkele leden zangkoor 

 Op 25 december  om 09.30 uur : hoogmis met enkele leden zangkoor 

Op 26 december  om 09.30 uur : woord- en communieviering met enkele leden  

             zangkoor 

 

Mogelijk worden de tijden nog aangepast op 25 en 26 december in verband met de 

beschikbaarheid van de voorgangers. 

  

Met elkaar willen we er binnen de mogelijkheden toch een fijne kerstviering van maken. 

 

Degenen die de laatste tijd een ‘vaste’ plaats in de kerk hebben, vragen we om toch aan te geven in 

welke viering ze aanwezig zullen zijn. 

 

mailto:parochie.leende@gmail.com


 4 

TER  INSPIRATIE 

 

Wees maar niet bang 

 

God kreeg een naam en een gezicht:  

een kind werd Hij, dat goed en wel geboren  

door engelen in ’t volle licht  

aan herders in het open veld liet horen:  

Wees maar niet bang, God heb je aan je zijde. 

Wees maar niet bang, er komen nieuwe tijden.  

 

Hij groeide op in Nazareth 

daar bloeide liefde, groeide zijn geloven 

dat er een God is die ons redt: 

in donker haalt hij licht voor ons naar boven: 

Wees maar niet bang, God heb je aan je zijde. 

Wees maar niet bang, er komen nieuwe tijden. 

 

Hij koos partij, stond aan de kant 

van hen die bang en in de hoek gedreven 

wanhopig zochten naar een hand 

hij gaf hen liefde, lef om weer te leven: 

Wees maar niet bang, God heb je aan je zijde. 

Wees maar niet bang, er komen nieuwe tijden. 

 

Hij vroeg met Hem in zee te gaan 

op zijn kompas het leven in te varen 

en als er storm op zou staan 

zou hij de golven telkens doen bedaren: 

Wees maar niet bang, God heb je aan je zijde. 

Wees maar niet bang, er komen nieuwe tijden. 

 

Van hogerhand verdacht gemaakt 

eerst onbegrip en toen het kruis gedragen 

kreeg hij in angst verdwaald geraakt 

als antwoord op de laatste van zijn vragen: 

Wees maar niet bang, God heb je aan je zijde. 

Wees maar niet bang, er komen nieuwe tijden. 

 

Tekst: Cees Remmers 

Muziek: Martien van Woerkum 

 

 

 

 

 

 

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

Deze extra Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende. 

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/

