
   

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 
Hartelijk welkom !! Met deze woorden wil ik deze nieuwbrief beginnen. Hartelijk welkom in onze kerk 

die door de coronacrisis sinds 15 maart op slot is gegaan. Vanaf nu mogen we gelukkig weer in de kerk 

samenkomen om eucharistie te vieren, om elkaar én de Heer te ontmoeten. Wel moeten we ons houden 

aan de 1,5 meter afstand en dienen we te letten op onze gezondheid en onze veiligheid. Dit betekent dat 

er dan in de kerk plaats is voor ongeveer 100 personen. 

 

Van verschillende mensen heb ik mogen horen dat ze blij zijn dat de kerkdeuren weer opengaan voor de 

viering, die ze zo gewend zijn op zondag. Andere mensen voelen zich nog niet zeker, voelen zich nog 

niet 100% fit en zijn blij met de uitzending op RTV Horizon of de eucharistievering op NPO 1 of 

livestream vanuit de Nicasiusparochie in Geldrop. Zo zijn ze 

toch met elkaar verbonden.   

 

Hartelijk welkom in de kerk !! Fysieke aanwezigheid is zo 

belangrijk, want je wil elkaar toch kunnen zien, kunnen 

begroeten en samen in de kerk zijn om ons geloof te kunnen 

vieren, met gebed en zang. Is dat niet een diep verlangen bij 

menig christen? Om samen het leven te vieren, in lief en leed?  

 

Nu de kerkdeur weer opengaat, dienen we wel rekening te houden met nieuwe omstandigheden en 

maatregelen. Uit zorg en liefde voor elkaar én ook uit liefde tot God zullen we veilig met elkaar 

omgaan. De kerk mag immers geen plek van besmetting worden. 

 

Wat is er concreet gebeurd/veranderd?  

* Bij binnenkomst in de kerk wordt u verwelkomd door de “coronasuisse”. Hij zal u wijzen op het 

protocol dat in de kerk hangt. Belangrijk is dat u gezond bent, geen klachten heeft en op een verstandige 

manier met die 1,5 meterregeling omgaat. 

* Heeft u een kaart met een nummer, dan zal hij u helpen uw plaats te vinden. De looproute is 

aangeduid, zoals u gewend bent. 

* Bent u een vaste kerkganger, dan ontvangt u een kaart, en kunt u de volgende keer uw plaats zelf wel 

vinden. U bent dan zeker van een goede plaats. Let er wel op 5 minuten vóór de tijd aanwezig te zijn. 

* Komt u naar de kerk omwille van een intentie of om een andere reden, vraag even aan de suisse waar 

nog plaatsen vrij zijn?  

* De plaatsen in de kerk zijn op 1,5 meter van elkaar aangeduid zoals in een bioscoop of theater of 

stadion. U ziet het op de banken waar u kunt zitten. 

* Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten. Gebruik het pompje met 

alcoholgel, zoals dat ook in winkels, supermarkten, restaurants, enz. is voorgeschreven.  

* We mogen niet (mee)zingen, dus geen samenzang. Er is wel een cantor of enkele zangers, zodat de 

viering toch feestelijk verloopt.  

* Het communiceren zal ter plaatse worden uitgelegd. Het dient veilig en met eerbied te gebeuren.  

 

Het is allemaal wennen, maar we hopen dat het kerkelijk en parochieel leven weer langzaam op gang 

komt en dat we gevoed worden in ons christelijk leven. 

  

Met vriendelijke groet en een fijne vakantie  toegewenst, 

p. W. van  Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op 7 juni heeft em.-pastoor A. van Loon zijn 70-jarig priesterfeest in de kerk mogen vieren. Dit 

jubileum is een uitzonderlijke gebeurtenis. Wegens de coronamaatregelen mochten er helaas maar 30 

personen in de eucharistieviering in de kerk aanwezig zijn. Toch is het een feestelijke viering geworden, 

waarbij dankbaarheid en verbondenheid centraal stonden.  

RTV Horizon heeft op de dag zelf, 3 juni, een reportage uitgezonden met diverse felicitaties. Een dag 

later werd het interview met de feesteling uitgezonden vanuit de pastorietuin en tot slot volgde een korte 

samenvatting van de feestmis. Als u het wil zien of nog eens wil zien, zoek dan op : 
https://www.youtube.com/watch?v=oJOHi00K-ik 
https://www.youtube.com/watch?v=RoLrvutngqY&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=I0QU-arnWL0&t=3s 

 

De jubilaris stuurt ons zijn dankbetuiging (zie blz. 3) 

 

Coronatijd 

 

met beperkt  

 

aantal 

 

genodigden 

 

op 1,5 meter 

 

maar wel 

 

met hulde 

 

door beide 

 

gilden. 

 

 

 

*  In deze coronatijd ontstond er bij de koorleden de behoefte elkaar eens te zien en wat bij te praten. Zo 

zijn de leden van het dameskoor op 8 juni in de pastorie bij elkaar gekomen – de 1,5 meterregeling werd 

in acht genomen -, en hebben ze op een wellicht onwennige manier toch een fijne avond gehad. Het 

onderlinge contact deed de dames zichtbaar goed. Ook werd er gesproken over de toekomst en 

versoepeling van de maatregelen. Maar het zingen als koor zit er nog niet in. 

 

*  Op donderdag 11 juni zijn de leden van het mannenkoor in de pastorie bij elkaar gekomen en hebben 

ervaringen uitgewisseld. Er werd ook naar de toekomst gekeken en met elkaar besproken hoe we de 

vieringen vanaf 1 juli muzikaal gaan invullen. Als koor mogen ze niet zingen, maar met voorzanger wel 

en zelfs met voorzangers op voldoende afstand. Dirigent Pieter Dohmen wil in de hoogmis weer 

feestelijke klanken laten horen, tot eer van God en welzijn van de kerkgangers. 

 

* Op maandag 22 juni zijn de ouders van onze 22 eerste communicanten bij een zomers weer in de 

pastorietuin samengekomen. Het was een prachtig beeld : mooi in een kring met 1,5 meter afstand en 

enkele rijen na elkaar. Met elkaar hebben ze overlegd hoe ze die 1
e
 communie, die omwille van corona 

op 10 mei niet mocht plaatsvinden, gaan plannen én invullen. Met diverse aspecten dienen we rekening 

te houden. Hoe  krijgen we zo’n grote groep communicanten met hun gezin/familie in onze kerk waar de 

1,5 meterregeling geldt? Hoe wordt de heilige communie uitgereikt? Enz. enz. Welke datum kunnen we 

https://www.youtube.com/watch?v=oJOHi00K-ik
https://www.youtube.com/watch?v=RoLrvutngqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I0QU-arnWL0&t=3s
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plannen, zonder zeker te zijn dat dan alles weer normaal is. Het besluit is dat de ouders mogen kiezen uit 

3 aangeboden mogelijkheden. De werkgroep zal dan na deze uitslag de knoop doorhakken. 

 

* De Sint-Jansviering én de wijding van de Sint-Janstrossen is dit jaar heel anders verlopen dan andere 

jaren. Door de coronamaatregelen (zie vorige nieuwsbrief) hebben we er toch een fijne en inspirerende 

gebedsdienst van kunnen maken, die door RTV Horizon is opgenomen en een dag later uitgezonden. Er 

waren vele Sint-Janstrossen gebracht, gezegend en mee naar huis genomen. Het gebeuren in de buiten 

lucht had ook zijn voordelen. Gildebroeders en gildezusters zaten in een kring rond het altaar. De 

viering was “intiemer” en na afloop hadden allen een goed gevoel.  

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we begin september te kunnen uitgeven. Uw suggesties, reacties en 

inbreng worden op prijs gesteld. Met elkaar willen we de draad weer oppakken en een levende geloofs-

gemeenschap vormen. 

 

Dankbetuiging  em.-pastoor A. van Loon 

 
Het was Nieuwjaarsdag  2020 

Wat zou dit pasgeboren jaar ons brengen? 

Zou het een jubileumjaar worden.... 

of en uitvaart wellicht.... je weet maar nooit.... 

of misschien wel allebei !? 

We zullen dat maar  

aan onze  Lieve Her overlaten. 

 

Maar de datum van 3 juni, 

de dag dat ik in 1950  

tot priester gewijd werd, naderde snel. 

Alle reden oom een feestje te bouwen.. 

 

En toen kwam het Coronavirus. 

Dus: geen vieringen of bijeenkomsten 

met meer dan dertig personen. 

Die zijn verboden. 

Dat betekende een moeilijke selectie ! 

Maar iedereen had  er begrip voor. 

Dus geen mannen- en/of dameskoor. 

Dankzij Mirjam en Pieter en Ans op het orgel 

werd het toch een fijne intieme viering. 

Dank vooral ook aan Pastoor van Meijl 

voor de dienst zelf,  

maar ook voor het gezellig samen zijn daarna 

en het openstellen van de pastorie voor het etentje daarna. 

 

Ook een hartelijke dank voor allen 

die hun medeleven hebben geuit 

door de vele kaarten en brieven 

met hartelijke felicitaties. 

Het was  geweldig 

 

Laten we de verbondenheid  

die uit dit alles spreekt, steeds bewaren 

onder Gods goede zegen, 

 

emeritus-pastoor A. van Loon 
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In memoriam : Jan de Kapper 

 
 Op  26 maart 2020 stierf ons gewaardeerd koorlid Jan van Lieshout. Terugdenkend aan de geweldige 

opkomst bij zijn afscheid als kapper, enkele jaren geleden, kun je alleen maar concluderen dat hij 

bijzonder gezien en geliefd was bij de mensen, niet alleen in Leende, maar ook ver daarbuiten. 

 

Als parochiegemeenschap zijn we Jan veel dank verschuldigd en daarom willen we hem op een 

passende manier (op 28 augustus zou hij 90 jaar zijn geworden) de nodige eer bewijzen. Wegens de 

coronatijd was de afscheidsviering in het crematorium voor een beperkte groep. 

 

Met hart en ziel was Jan koorzanger die zowel in 

Geldrop als in Leende in het mannenkoor actief 

betrokken was. Het Gregoriaans ging hem zeer ter 

harte. Hij zong het graag en goed. We zijn hem 

dankbaar dat hij jaren geleden alle koorzangers een 

graduale (=Latijns zangboek voor de zondagen) heeft 

geschonken. 

 

Jan blijft vooral in onze gedachten omdat hij de 

laatste jaren zo vaak met Sjaak van der Zanden het 

bekende “Ave Maris stella” meerstemmig heeft 

gezongen, niet alleen in onze kerk, maar ook in 

Kevelaer, in Budel, enz.. Een genot om naar dit 

prachtig Marialied te luisteren. Het blijft naklinken. 

 

We hebben Jan ook leren kennen als een dankbare persoon. Tijdens mijn bezoeken aan hem in het 

ziekenhuis sprak hij over zijn trouw en toegewijd maatje Francien die ervoor gezorgd heeft dat hij die 

laatste 4,5 jaar nog heel gelukkig heeft mogen doormaken.  

Zo vaak heeft Jan in een uitvaartdienst gezongen : In paradisum deducant te angeli = Mogen de engelen 

u geleiden naar het paradijs. Mogen inderdaad die engelen hem geleiden tot dat nieuwe en eeuwige 

leven bij de Heer, waar rust en vrede heersen. 

(p. Wim van Meijl) 

 

CORONATIJD : gelovigen zijn positiever en hoopvoller 
Volgens een recent onderzoek van 

een groep Oostenrijkse sociologen 

van de universiteit van Wenen kan 

niet bewezen worden dat bidden 

helpt tegen corona. Maar zij 

hebben wel vastgesteld dat mensen 

die bidden en voor wie geloof 

belangrijk is, de coronacrisis 

optimistischer en beter beleven. 

Gelovigen aanvaarden volgens hen 

gemakkelijker beperkingen 

die aan het openbare leven                                                                                                                           

worden opgelegd en ze proberen 

op een (pro)actievere manier de 

crisis het hoofd te bieden. 

Samen strijden tegen corona © Caritas International Italië    
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MISINTENTIES : TEKEN VAN VERBONDENHEID 
 

Zoals u in de Middenstandsbelangen hebt kunnen lezen, willen wij de reeds opgegeven misintenties, die 

wegens de coronatijd niet zijn voorgelezen in de kerk, alsnog voorlezen en een kaarsje voor de 

overledenen ontsteken. We beginnen vanaf 15 maart jl. Onze dierbare overledenen gaan ons ter harte, 

we voelen ons met hen verbonden en willen ze in gebed bij God aanbevelen. Indien u echter vindt dat 

uw intentie niet herhaald hoeft te worden (via RTV Horizon hebben we de intenties reeds uitgesproken) 

wilt u het ons dan via telefoon (2061215) of via e-mail (parochie.leende@gmail.com) laten weten? 

 

 

VAN  ‘HOU VOL’   NAAR    ‘HOU VAST’ 

 
Hoe vaak hebben we in de extra nieuwsbrieven geschreven over : houd vol !! 

Samen komen we door deze coronacrisis heen. We kennen wellicht allemaal 

prachtige voorbeelden van mensen die in de coronatijd voor anderen klaar 

stonden en bereid waren elkaar te helpen en te steunen. Toen klonk vaker de 

boodschap : Houd vol. 

Nu krijgen we als boodschap mee : Hou vast !!  Laat het goede, opbouwende, 

sociale niet verloren gaan, maar houd het vast. Mensen gelukkig maken is de 

boodschap. Hoe doe je dat concreet? 

We waarderen het zeer dat “Trots op Blaosdonk”, “De Helpende Hand” en 

Zorgcoöperatie Graag gedaan op 8 juli a.s. bij elkaar komen om hun inzet tijdens 

de coronaperiode te evalueren. Ze willen terugblikken : wat hebben we samen 

gedaan binnen onze Leendse gemeenschap in de afgelopen periode. Wat hebben 

we samen opgebouwd? Wat zijn de toekomstplannen? Wat willen we vasthouden? 

 

PAROCHIE H. NICASIUS 

 
Eind juni jl. ontvingen we vanuit Geldrop de pastorale gegevens over de H. Nicasiusparochie. Door de 

coronacrisis is het aantal kerkgangers niet ingevuld  

 

 Geldrop 
Centrum 

Geldrop 
Zesgehuchten 

Mierlo Heeze Leende Sterksel Totaal 

        

Gebeurtenis- 

 sen 2019 

       

   doopsels 27 1 26 13 12 4  83 

   1
e
 communie 24 4 19 13 17 --  77 

   vormsels 15 -- 16 -- 13 --  44 

   huwelijken  4 0  2  1  0 0  11 

   uitvaarten 42 9 37 23 22 5 138 

 

KALENDER 

 

In verband met de coronamaatregelen zijn we nog niet zeker of er een gildemis wordt gevierd op 

kermismaandag. 

 
Op 16 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. 

mailto:parochie.leende@gmail.com
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Op 28 augustus : om 14.00 uur : huwelijksviering van Paul van Raaij en Miranda de Haas 

 

We hopen dat we in september meer kunnen schrijven over de komende parochiële activiteiten. 

 

KATHOLIEKE  CORONABEGRIPPEN 
 

Drie Nederlandse auteurs, Eric van den Berg, Frank G. Bosman en Peter 

van Zoest hebben een vermakelijk woordenboekje samengesteld met 

nieuwe kerkelijke begrippen, ontstaan door de coronacrisis.  

 

Enkele voorbeelden : 

 

Afstandsdopen 

Coronasuisse 

Eerstecommunievertraging 

Hostiegrijper 

Kruistekenabstinentie 

Vormselverlet 

U kunt het ludieke Lexicon Katholieke Coronabegrippen gratis bekijken en downloaden. 

TER  INSPIRATIE : hoe kunnen we dienen? 

 
Een mens sprak tot God: 

‘Hoe kan dat nou, God, dat  U mij roept?  
Hebt U ooit mijn handen gezien? 

Mijn begerige ogen? 

Mijn gesloten oren? 

Mijn zwakke schouders? 

Mijn mismaakte voeten? 

Hoe zou ik U met zulke handen en voeten ooit kunnen dienen?’ 

 

‘Maar mens toch - zei God - sinds wanneer zijn je handen van jou? 

En je voeten, je oren en je ogen? 

Ik heb je toch mijn eigen handen gegeven  

om mijn troost strelend door te geven aan bedroefde mensen! 

Ik heb je toch mijn voeten gegeven  

om op weg te gaan, mensen tegemoet! 

Die oren kreeg je van Mij  

zodat je kunt luisteren naar het lied van broos-gelukkige mensen! 

Ook jouw ogen zijn de mijne:  

daarmee kun je zien waar mensen hun weemoed dragen. 

Ik heb je ook mijn hart geschonken  

om te slaan op het ritme van menselijk leed. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

======================================================================= 
De maandelijkse 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/

