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Beste mensen, 

 

Heeft u wel eens gehoord van de 50-dagentijd? De 40-dagentijd, als voorbereiding op Pasen, is net 

voorbij. Maar de tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de 50-dagentijd genoemd. Het doet 

ons denken aan het joodse volk dat op weg is naar het beloofde land en ook allerlei beproevingen en 

ontberingen meemaakt. 

Wij leven a.h.w. ook in zo’n 50-dagentijd. We bevinden ons nog steeds in lockdown, in gedeelte- 

lijke of volledige isolatie. Want volgens de Nederlandse bisschoppen mogen tot en met Pinsteren ( 1 

juni)  geen publieke liturgische vieringen in de kerk gehouden worden.  

In deze 50-dagentijd worden ook wij op de proef gesteld, zoals dat ook was in de 40-dagentijd. 

Kunnen we voldoende extra geduld én volharding opbrengen? Zijn we bereid die offers te brengen 

als de volksgezondheid maar op de 1
e
 plaats komt? In ieder geval is deze tijd vóór Pinsteren een tijd 

van geloofsverdieping. Het wonder van Pasen werkt nog steeds door en ieder christen wordt 

uitgenodigd zijn relatie met die verrezen Heer te onderhouden én te 

verdiepen. 

In het jodendom wordt jaarlijks feestelijk herdacht dat op de 50
e
 dag van hun 

lange tocht  naar het Beloofde Land ( = Wekenfeest) Mozes bij de Sinaï de 

tien geboden van het Verbond ontving. Een belangrijk feest omdat de joden 

stilstaan bij het grote moment, waarop God de Tora (= de tien geboden) aan 

Mozes geeft. Deze Tora is het fundament van het jodendom. Door Jezus 

wordt de Tora samengevat met de woorden : Bemin God én bemin uw naaste 

zoals uzelf (Mt. 22, 36-40) 

Wij zijn op weg naar Pinksteren, 50 dagen na Pasen. Het paasgebeuren wordt ons beetje bij beetje 

duidelijk gemaakt. Jezus is verrezen en blijft ons 

nabij. Halleluja. Dat hebben die leerlingen van 

Jezus duidelijk ervaren en dat willen ze ons 

doorgeven. Jezus komt ons tegemoet. Hij neemt 

het initiatief. Het is aan ons wat mij met dit aanbod 

doen.  

Het geloven is een kwestie van groeien. Het gaat met vallen en opstaan. Het gaat van ongeloof, 

onzekerheid naar overtuiging en geloofsinzet. Daarvoor hebben we wel de kracht van de Geest 

nodig. Kom, heilige Geest, en vervul de harten van uw gelovigen met uw gaven: wijsheid, kennis, 

sterkte, liefde, geduld, enz. 

 

We wensen u een gezegend Pinksterfeest toe. Laat Gods goede Geest in u werken. 

p. W. van Meijl, sds 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

* In deze coronatijd is er toch een vastenactie gehouden. In de Middenstandsbelangen zat een 

vastenzakje, waarin de parochianen hun bijdrage konden doen én deze in de deurbrievenbus van de 

pastorie deponeren. We hebben op 22 april het mooie bedrag van afgerond € 1000,-- kunnen 

doorgeven aan het missiecomité. Heel veel dank voor uw bijdrage. Een bijzonder dankwoord aan 

een grote sponsor. 

 

* Zoals in vorige nieuwsbrief reeds bekend gemaakt, zendt RTV Horizon elke zondag om 11.00 uur 

een gebedsdienst uit, waarin de pastores van Heeze-Leende en Cranendonck voorgaan vanuit hun 

kerk. Op 19 april werd de viering vanuit onze kerk uitgezonden en de pastoor wilde in zijn lege 

kerk toch zoveel mogelijk gezichten zien. Foto’s van dopelingen, van eerste communicanten (2019-

2006) en vormelingen (2019-2010) werden getoond. Zo voelen we ons toch met elkaar verbonden. 

 

 
  dopelingen 

 

 

eerste communicanten 

 

 
 

vormelingen 
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* Op vrijdag 24 april was lintjesdag. Burgemeester Paul Verhoeven is naar Leende gekomen om 

Anneke Hulsen, Ans Loffeld en Ton van der Sande persoonlijk mee te delen dat zij een koninklijke 

onderscheiding hebben verdiend. Van harte proficiat. Alle drie hebben ze hun verdienste voor onze 

geloofsgemeenschap en we zijn blij met hun betrokkenheid en inzet. 

 

* Koningsdag, 27 april, is dit jaar op een heel andere manier gevierd. Geen heilige mis, geen 

eerbetoon op het kiosk met het Wilhelmus, geen oranjegekleurde fietsen met de kinderen, geen 

dorpslunch, geen gezellig bij elkaar zitten. Het mocht allemaal niet wegens het coronavirus. Maar 

dorpsgenoten zijn erg vindingrijk en creatief en weten de digitale weg te bewandelen. Zo organi- 

seerde de Lindse Blaos vanuit de pastorie en in samenwerking met rtv Horizon een thuisbingo. 

Prachtig idee, leuk spel, wat een goede respons kende. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van juni uit te geven. Uw reactie, 

suggestie en bijdrage worden op prijs gesteld. We hopen in die Nieuwsbrief meer duidelijkheid te 

geven over belangrijke evenementen zoals 1
e
 communie, vormsel, St.-Jansviering, enz. 

 

 

OVERLEDEN 

* 6 april 2020 : René van Kasteren, echtgenoot van Willeke van Kasteren-Voncken. 

   Hij heeft gewoond in de Kroonakker en is 53 jaar geworden. 

* 13 april 2020 : Thieu Schellekens, echtgenoot van Jacobo Schellekens-van Dijk.  

    Hij heeft gewoond in Helmond en is 93 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit 

overlijden getroffen is. Wij wensen de families veel sterkte toe op hun verdere 

weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen 

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.  

 

CORONAVIRUS  EN  BEDEVAARTEN 

Voor vele bedevaartplaatsen begint op 1 mei het bedevaartseizoen. Wegens het coronavirus moeten 

de pelgrims noodgedwongen thuis blijven, want de kerken zijn gesloten, tenzij een Mariakapel. Hier 

is plaats voor gebed en een kaarsje. Zo gaat onze 

geplande bedevaart naar Ommel op 9 mei niet door. 

 

Juist in tijden van oorlog en epidemieën, zoals de pest of 

de cholora, trokken gelovigen massaal op bedevaart om 

bescherming en een einde van de ellende af te smeken. 

Om deels in te spelen op al de bestaande noden van de 

bedevaarders is er een onlineplatform, waar eucharistie- 

vieringen en gebedsdiensten, in onder meer Lourdes, 

Loreto, Fatima, Czestochowa en vele andere 

gelivestreamd worden. 

 Zelfs de camino naar het Spaanse bedevaartsoord 

Santiago de Compostela, de drukst bezochte 

bedevaarsroute in Europa, ontsnapt niet aan de 

coronacrisis. Gelukkig hebben we bij ons een Mariakapel, die elke dag geopend is en waar 

gelovigen bij het Mariabeeld tot rust kunnen komen en waar ze een kaarsje kunnen ontsteken.  

Dat zij hier de nodige kracht mogen ontvangen op voorspraak van Maria. 
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BETEKENIS EN WAARDE VAN HET GEBED 

Juist in deze coronacrisis kunnen we de waarde van het gebed leren ervaren. Als we nadenken over 

deze situatie en tot bezinning en innerlijke rust komen door het gebed, wordt ons leven wellicht 

rijker, komen we tot een geloofshouding en kunnen vandaaruit deze panepidemie een plaats geven.   

Hoe hielden gelovigen bij eerdere epidemieën goede moed en wat kunnen wij nu doen?  

In vroeger eeuwen hoefde men niet lang na te denken als epidemieën 

dood en verderf zaaiden: dat was Gods straffende hand vanwege de 

zonden der mensen. Terstond werd alles uit de kast gehaald om met 

boetedoening en eerherstel Gods erbarmen af te smeken en de relatie 

te herstellen.  

Nu kijken we daar enigszins meewarig op terug. Epidemieën bestrijd 

je niet met gebed en boeteprocessies, maar met quarantaine, 

medische zorg, hygiëne en, in het ergste geval, wachten tot de ziekte 

is uitgeraasd. 

Toch zijn er in de geschiedenis krasse staaltjes van mogelijke gebedsverhoring opgetekend, zoals 

het snelle einde aan de pestepidemie die eind zesde eeuw huishield onder de Romeinse bevolking. 

Paus Gregorius I (de Grote), organiseerde een boetprocessie waarin de icoon van de Moeder Gods 

werd meegedragen. Aan het einde van de processie zag de paus hoe de aartsengel Michael, staande 

op een burcht, zijn zwaard wegstak en de pest verdween. Sindsdien wordt die plek de Engelen- 

burcht genoemd en de icoon de Salus Populi Romani (Heil van het Romeinse volk). 

Toen de Wereldgezondheidsorganisatie half maart officieel sprak over een 

pandemie, een wereldwijde epidemie, liep paus Franciscus - vanwege de 

lockdown in zijn eentje - naar de Santa Maria Maggiore om bij deze icoon 

te bidden om een einde aan deze ramp.  

Later was deze icoon er op uitdrukkelijk verzoek van de paus bij, toen hij 

zijn wereldwijd uitgezonden speciale Urbi et Orbi uitsprak op een leeg Sint 

Pietersplein. 

Een ander voorbeeld is van de heilige Carolus Borromeus (1538-1584) die 

aartsbisschop van Milaan was toen daar in 1576 de pest uitbrak en maandenlang dood en verderf 

zaaide. Het stads- bestuur en de vermogenden hadden de stad in ontredde- 

ring achtergelaten, maar Borromeus greep op eigen gezag in. Zich bewust 

van het besmettingsgevaar, werden de kerken gesloten, maar werden Missen 

op pleinen in de stad opgedragen, zodat de mensen die vanuit hun huizen 

konden volgen. (Wij doen met onze gestreamde missen niet veel anders.)  

Om de gelovige moed erin te houden liet de aartsbisschop getijden -boekjes 

voor de gewone man verspreiden. De kerkklokken gaven de gebedstijden 

aan en mensen werden aangemoedigd om voor hun raam of deur 

gezamenlijk beurtelings de getijden te bidden en/of te zingen. Geestelijken 

werden verplicht de noodlijdenden bij te staan en de nodige afstand te 

bewaren, zoals de aartsbisschop zelf ook deed door zijn staf te gebruiken én 

de 1,5 meter afstand te aan te houden !!  

Geloven, gebeden, bepaalde riten. zoals een opgestoken kaarsje, een kruisje 

maken, het rozenhoedje bidden, lezen in de bijbel, enz. Het zijn uiterlijke tekenen dat men zich aan 

God wil toevertrouwen en zich onder zijn bescherming plaatst. De bijbelse mens, de psalmist, heeft 

dit in vele psalmen duidelijk gemaakt. Hij verwoordt onze eigen gemoedstoestand, van vreugde en 

dankbaarheid tot moedeloosheid en verdriet. Maar ook vol troost, hoop en vertrouwen. In het gebed 

mogen we Gods troostende aanwezigheid ervaren. Het geloven maakt ons daarom sterk. 
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PLATINA  JUBILEUM  EM.-PASTOOR  A. VAN LOON 

 

We willen in deze Nieuwsbrief even vooruitkijken naar de komende maand. Op 3 

juni a.s. hoopt emeritus-pastoor A. van Loon te gedenken dat hij 70 jaar geleden 

in de Sint-Jan in Den Bosch door mgr. W. Mutsaerts tot priester is gewijd, samen 

met 19 klasgenoten. De bekendste onder hen werd Jan Bluyssen (1926-2013), de 

latere bisschop van Den Bosch, de opvolger van de legendarische bisschop W. 

Bekkers. 

 

Wij wilden dit priesterfeest van 

onze 95-jarige dorpsge- noot niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Daarom zijn er al voorzichtig 

plannen gemaakt, waarbij we dachten om dit feest 

een plek te geven in de viering van de 

Kringgildedag op 7 juni, waarbij onze bisschop 

mgr. G. de Korte naar Leende zou komen. Helaas 

kan dat allemaal niet doorgaan in verband met het 

coronavirus. Maar dat neemt niet weg dat wij als 

parochie toch stil willen staan bij dit platina 

priesterfeest. 

 

Em.-pastoor A. van Loon komt uit een gezin van acht kinderen, drie meisjes en vijf jongens. Al vrij 

vlug komt in hem het verlangen naar boven om priester te willen worden, want hij wil dienstbaar 

zijn voor de mensen. De zielzorg is dan ook in zijn ogen de belangrijkste priesterlijke taak: er zijn 

als mensen je nodig hebben. 

 

Na zijn priesterwijding op 3 juni 1950 wordt hij, na enkele maanden in Tilburg les te hebben 

gegeven, benoemd tot kapelaan in Lith, vervolgens in 

Geertruidenberg, Made en Roosendaal. Telkens verblijft 

hij er enkele jaren om ervaring op te doen. Per 5 decem- 

ber 1969 wordt hij benoemd tot pastoor in Leende, een 

plaats die hij toen nog niet kende.  Op zaterdag 6 decem- 

ber 1969 wordt hij in een feestelijk versierde kerk 

geïnstalleerd te midden van heel veel parochianen en zijn 

familieleden. In zijn toespraak zei de nieuwe pastoor : 

“Nu de bisschop u aan mij heeft durven toevertrouwen, 

durf ik me ook helemaal aan u toevertrouwen. Ik voel me 

veilig, - ik voel me letterlijk “beschut” bij u.” (zie 

Nieuwsbrief november en december 2019)  
 

De beginperiode in Leende is niet altijd eenvoudig geweest. De kerk is in volle beweging na het 

Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het Nederlands Pastoraal Concilie (1966-1970). De 

tegenstellingen tussen vernieuwers (progressieven) en behoudsgezinden (conservatieven) zijn erg 

groot. Dit is natuurlijk ook in de geloofsgemeenschap in Leende merkbaar. Het kost een pastoor 

heel veel inzicht en wijsheid om de juiste koers met zijn parochianen te kunnen varen, want 

negatieve kritiek is vlug gegeven. Toch hebben we grote bewondering voor de manier waarop 

pastoor Van Loon de parochie bestuurd heeft. 

 

Van nature uit is hij niet de persoon die zich joviaal onder de mensen begeeft. Maar hij staat wel  

altijd voor ze klaar: bescheiden, met grote zorg en toewijding én met de nodige humor. Hij weet wat 

hij wil. Een vrome pastoor met een degelijke inspiratie. Zo is er een goede relatie tussen pastoor en 
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parochianen ontstaan en gegroeid. Pastoor van Loon is graag in Leende, voelt er zich thuis en kan 

rekenen op de medewerking van vele parochianen. Op pastoraal gebied heeft hij verschillende 

werkgroepen opgericht, zijn kerkbestuur uitgebreid en de Galm en de Minigalm uitgegeven. Goede 

communicatie met de parochianen is immers heel belangrijk in een tijd van zoveel verandering.  

 

De monumentale kerk Sint-Petrus’ Banden gaat pastoor Van Loon zeer ter harte. 

In 1999 heeft hij met A. van Dijk een handig boekje over de kerk uitgegeven. 

Zo’n gebouw blijft natuurlijk het nodige onderhoud vragen. De verschillende 

kerkrestauraties hebben hem dan ook heel wat tijd, energie en hoofdbrekens 

gekost. Het Torenjaar 1974 met de verschillende gasten is natuurlijk een 

hoogtepunt in zijn pastoraal werk. Vergeten we niet te vermelden dat pastoor Van 

Loon na de kerkrestauratie in 1982/83 zijn parochianen een speciaal Petrusbeeld 

heeft geschonken, dat nu tegen de pilaar in het priesterkoor is bevestigd. 

 

Op zondag 14 februari 1993 wordt afscheid genomen van pastoor A. van Loon en wordt zijn 

opvolger pastoor M. de Vries geïnstalleerd (1993-2003). Pastoor Van Loon neemt nu met zijn 

trouwe huishoudster Annie Klessens intrek in de appartementen Torenplein 3 en 4. In deze periode 

blijft hij zijn diensten aan de parochie aanbieden. Elk weekend gaat hij voor in hoogmis op zondag, 

- de pastoor kan heel goed zingen -  totdat hij om gezondheidsredenen eind 2006 moes stoppen. 

Maar in Leenderhof kan hij zijn diensten nog blijven aanbieden en gaat elk weekend voor in de 

eucharistieviering totdat hij ook hier om gezondheidsredeneneind mei 2017 niet meer mag voorgaan. 

Toch blijft hij een trouwe kerkganger, zowel in Leenderhof als ’s zondags in de kerk.  

Door deze pastorale dienst en de vele contacten met de parochianen, ontstaat er nu een heel andere 

band. Pastoor Van Loon heeft de verantwoordelijkheid niet mee. Hij wordt een graag geziene 

persoon, lief, aardig, ingetogen, met de nodige humor en wijsheid, een priester met een luisterend 

oor, een pastoor die steeds meer gewaardeerd wordt door zijn eenvoudige manier van leven, zijn 

omgang met de mensen, zijn rake opmerkingen. Toen het trappen lopen in Torenplein moeilijk 

werd, kon hij in maart 2008 in Leenderhof in een aanleunwoning zijn intrek nemen. Hier voelt hij 

zich thuis, dicht bij de kerk, zijn zo dierbare Sint-Petrus’ Bandenkerk.  

 

Op donderdag 25 april 2007 ontvangt pastoor Van Loon uit handen van burgemeester Paul 

Verhoeven een koninklijke onderscheiding. De burgemeester prijst zijn inzet en betrokkenheid en 

somt zijn vele verdiensten op sociaal gebied op : zijn inzet bij de ouderen, zijn luisterend oor, zijn 

kwaliteiten als historicus, zijn inzet voor Leenderhof en zijn bewoners. Kortom, een koninklijke 

onderscheiding waardig, waarmee niet alleen de pastoor heel blij was, maar ook de parochianen die 

hem dat lintje van harte gunnen. ‘Hij heeft het verdiend” wordt meermaals uitgesproken. 

 

Pastoor Van Loon heeft samen met zijn parochianen zijn jubilea mogen vieren : 25-jarig, 40-jarig 

en 50-jarig, 60-jarig, 65-jarig priesterfeest. Elke keer waren het grote gebeurtenissen, waarin de 

saamhorigheid van de Leendse bevolking duidelijk zichtbaar is. Er is een goede band tussen de 

pastoor en zijn parochianen : hij is immers een mensenmens, erg gezien en gewaardeerd. Bij zijn 

gouden priesterfeest op 10 en 11 juni 2000 ontvangen de genodigden en receptiegangers als 

herinnering aan dit feest een zelfgeschreven boekje met de geheimen van de rozenkrans. 

 

Op 30 april 2020 hebben we tijdens de koffiepauze een kort gesprek met rustend pastoor Van Loon 

en daarin geeft hij antwoord op de volgende vragen :  

 

1. Als u terugblikt op uw leven, welke herinnering, welke ervaring heeft het meest indruk op u 

gemaakt? 

De saamhorigheid, de eenheid onder de Leendse bevolking. Die heb ik in al die jaren dat ik hier was, 

aan den lijve mogen ervaren. Natuurlijk is er in de loop der jaren veel veranderd. Het kerkbezoek is 

gehalveerd. Maar de saamhorigheid is er wel degelijk. Mensen staan achter elkaar en krijgen vlug 
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iets georganiseerd. 

“Toen ik in 1969 begon, waren er in het weekend 5 heilige missen en zaten er nog 2000 mensen in 

de kerkbanken. Dat is al lang niet meer zo.”  

In De Galm, het informatieblad parochie St.-Petrus’ Banden , Pasen 1986, heb ik hierover een 

stukje geschreven : “Bijna was het aantal kerkbezoekers gezakt onder de duizend.” Op grond 

hiervan heb ik een gelovige én kritische bezinning geschreven. 

(In de volgende Nieuwsbrief zullen we het artikel : Met angst en pijn… publiceren. Een tijdsdoku- 

ment.) 

 

2. Welke herinneringen aan Leende zijn u vooral bijgebleven? 

Meteen komt het antwoord : “Ik heb in die periode dat ik hier pastoor was maar 2 secretarissen en 2 

penningmeesters in het kerkbestuur gehad. Dat zegt veel. Een stabiel bestuur en er was goed 

overleg. Ik had zelfs een vrouwelijke persoon in het kerkbestuur.”  

 

3. Vanaf 15 maart hebben we geen mis meer mogen doen in Leenderhof én hier in de kerk. 

Vindt u als priester dit geen verschrikkelijke tijd, nu u 

fysiek niet aanwezig kunt zijn bij datgene wat voor 

priesters toch het belangrijkste is? 

Ja, dit vind ik heel erg, maar wat wil je? Zo iets heb ik nog 

nooit mee gemaakt: kerken leeg. Vroeger was het heel 

gewoon dat je als priester elke dag de mis deed. Bij mijn 

emeritaat is het iets anders komen te liggen, maar de 

heilige mis blijft de bron van je geestelijk leven. 

 

4. Welke boodschap zou u de lezers willen meegeven?              

Houd van elkaar!! Heb elkaar lief, zoals Jezus dat heeft 

gezegd en in zijn leven heeft duidelijk gemaakt. Houd 

elkaar vast, ook al leven we in de coronatijd.  

 

Besluit : op 3 juni 2020 hoopt em.-pastoor A. van Loon 

zijn platina priesterfeest te gedenken (en misschien in 

beperkte kring te vieren). Als u hem wil feliciteren met een 

kaartje: zijn adres is : Hofpad 40, 5595 EP Leende. 

 

Wij willen hem van harte feliciteren met zijn 70-jarig 

priesterfeest. Een heel uitzonderlijk feest, dat niet veel 

priesters mogen beleven. Proficiat. 

  

We spreken onze grote dank en waardering uit voor alles 

wat rustend pastoor Van Loon voor de parochie én voor 

heel Leende heeft gedaan en betekend. Dank aan God en 

aan de parochianen die hij in al die jaren nabij mocht zijn. 

Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn priesterlijke 

inzet, zijn levenswijsheid, zijn humor, zijn scherpzinnig- 

heid. Moge Gods rijke zegen op hem neerdalen, op 

voorspraak van Maria in wie hij een groot vertrouwen 

heeft.  

We hopen dat  hij nog jaren in ons midden mag blijven 

genieten van het leven, vanuit Leenderhof  én dicht bij zijn 

kerk (zie wandtapijt, geborduurd door zijn huishoudster 

Annie). 

                                                                   (p. W. van Meijl) 
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TER  INSPIRATIE  : Pinksteren : Ik geef je Mijn Geest 

 

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand. 

Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand. 

Ik geef je genade, een teken van trouw. 

Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou. 

 

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht. 

Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht. 

Ik geef me Mijn warmte, een vuur in de kou. 

Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou. 

 

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost. 

Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos. 

Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt. 

In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou. 

 

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen. 

Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen. 

Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je houd. 

Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou. 

 

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij. 

Dus wees maar geborgen, ik sta aan je zij. 

‘k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient. 

Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend. 

(Ronald Lammers/DagelijkseBroodkruimels.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gods Geest daalt neer over Maria en de leerlingen 
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KALENDER 

 
* Omdat de coronamaatregelen nog altijd gelden, kunnen we geen  overzicht van activiteiten 

   aanbieden. 

* De kerk is nog altijd dicht, behalve de Mariakapel, die dagelijks open is voor gebed. 

* De kerk is wel open voor een kerkelijke uitvaart in beperkte kring. 

 

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

 

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   

 

   

 
 

vormelingen 2016 – 2010 

 

 

 eerste communicanten 2010 - 2014 

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

