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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
Onlangs las ik een bericht met als titel : Weg van God! Een sprekende titel, waar ik even, met u,
over wil nadenken. Wat wordt met die titel bedoeld? Spontaan komen bij mij drie gedachten naar
boven :
1. Je kunt denken aan al die mensen die God niet meer nodig hebben. Ze zeggen dan : weg met
God. Hij heeft voor mij geen betekenis meer. Wat moet ik met Hem? Ik heb geen relatie met Hem.
Ik neem afstand van Hem. Ook als ik vroeger in God heb geloofd, door allerlei levenservaringen
kan ik van Hem vervreemden. God heeft dan geen plaats meer in mijn leven. Ik groei van Hem
weg. In onze samenleving stellen we vast dat het praten over God steeds moeilijker wordt. Waar
wordt nog over Hem gepraat, buiten de vieringen in de kerk? Heeft God nog wel een plaats in onze
beleving, in ons dagelijks leven? Ga ik de weg van “Weg van God”?
2. Je kunt het ook anders bekijken : Ben jij “weg van
God”? Bewandel jij de weg die God met je voorheeft? Wil
jij een weg van vriendschap en liefde gaan met Christus?
Vanuit dit aspect zitten we in het synodaal proces : het
samen op weg gaan. Met elkaar de weg van Jezus bewandelen, als volk Gods onderweg: de paus, de bisschoppen,
de priesters, de geloofsgemeenschappen. (zie blz. 5-6 )
Er bestaat een traject, een cursus, met de naam “Weg van
God”. (op google te vinden) De deelnemers gaan met
elkaar een boeiend avontuur aan. Aan de hand van de
bijbel en onderlinge gesprekken gaan deze mensen samen
op weg om te groeien in de vriendschap met Jezus. Hierbij
laten zij zich leiden door de volgende vragen: Wat zou
God verlangen dat ik doe? Welke weg zou Jezus me willen wijzen? Hoe kan ik groeien in
verbondenheid en vriendschap met God en met Christus?
3. Een derde aspect kan betekenen : je bent echt “Weg van God”. Je bent zo door Hem geraakt, Hij
betekent zoveel voor jou, zodat je enthousiast bent over het geloof en over God én dat in het dagelijks leven ook uitstraalt. Hier heb je te maken met overtuigde, bevlogen en bezielde christenen, die
dat ook laten merken, niet overdreven, maar toch duidelijk merkbaar. Ze zijn “weg” van God,
omdat ze zó door Hem geïnspireerd zijn.
De weg van God gaan, betekent dat je beseft hoe belangrijk het bidden is (zie blz. 6) Het persoonlijk gebed kan je helpen om te achterhalen wat God van je wil én welke weg Hij met je wil gaan.
Hierbij is het gelovig lezen van de bijbel heel verhelderend.
Dit wens ik u van harte toe.
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Terugblik op 2021. Vorig jaar werd getekend door het coronavirus, met lockdown, versoepelingen,
weer lockdown. Heel wat activiteiten konden helaas niet plaatsvinden omwille van mogelijke
besmetting. Toch mogen we terugblikken op vreugdevolle gebeurtenissen. We denken aan de 9
doopsels die in onze kerk plaatsvonden. Op 23 mei deden 22 communicanten hun eerste communie
(vorig jaar was dat niet mogelijk wegens corona) en op 27 juni waren het de 9 communicanten van
groep 4 van dit schooljaar. Op 26 juni heeft deken Felie Spooren aan 14 jongens en meisjes uit
groep 7 én 8 het sacrament van het vormsel toegediend. We denken ook terug aan de gouden
feesten : op 4 juli van onze pastoor W. van Meijl en op 9 oktober van Joop en Leonie Kummeling.
Er waren ook droevige gebeurtenissen : voor 12 parochianen was een kerkelijke uitvaartdienst.
* Ondanks de lockdown en de afgekondigde coronaregels zijn met Kerstmis toch vele mensen in de
kerk gekomen, “want een bezoek aan de kerststal in de kerk hoort tot het kerstgevoel” hoor ik een
bezoeker zeggen. Het aantal kerkgangers tijdens de vieringen was beperkt tot 50 personen. Maar in
de middag van de 1e kerstdag zijn 154 personen naar de kerststal én de kerstversiering komen
kijken én op de 2e kerstdag waren het er 48. Fijn. Op deze manier hebben we toch Kerstmis kunnen
vieren binnen de mogelijkheden.
KERSTSTAL OP MARKTPLEIN
Heeft u enig idee hoeveel mensen
in deze kerstdagen
deze kerststal buiten hebben bezocht?
Ouders met hun kinderen,
Grootouders met hun kleinkinderen. Het
zijn er velen geweest.
Een duidelijk teken dat de kerststal
én de kerstboom in het hart van de
Leendse gemeenschap thuishoren.
Het behoort tot de traditie !!
* Schoenendoosactie. Op vraag van het bestuur van de Nicasiusparochie hebben we deze actie ook
in de andere kernen van de Nicasiusparochie (= Geldrop, Heeze, Mierlo, Sterksel) gepromoot.
Helaas heeft corona roet in de actie gestrooid, want de basisscholen gingen een week eerder dicht.
Toch zijn er 146 schoendozen bij elkaar gebracht : Geldrop 6, Leende 43, Mierlo 2, Sterksel 95 (in
Heeze niets). Nico Maas heeft de dozen opgehaald en in bananendozen verpakt. Hij zorgt dat ze op
de plaats van bestemming komen, in Gambia. Op deze manier hebben onze kinderen de kinderen in
Gambia blij gemaakt.
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Op 3 februari 2022 ontvingen we onderstaande bericht van Mieke van den Heuvel :
Graag wil ik jullie bedanken namens
Stichtingwwtoegankelijk voor de
ontvangen donatie.
Afgelopen zaterdag hebben we 30
bananendozen met de schoenendozen
weggebracht. Volgende week
vertrekt de container, het is niet
duidelijk wanneer alles aankomt.
SAF ( jongeren uit Gambia)
verzorgen na aankomst de verdeling.
Als het zover is krijgen we altijd
foto’s, die zal ik t.z.t. ook doorsturen.
Van een eerder jaar!
Nogmaals dank,
Mieke van den Heuvel
Secretaris van stichtingwwtoegankelijk
* Adventsactie. Ondanks het beperkte aantal kerkgangers i.v.m. de coronaregels hebben de
collectebussen in de kerk toch € 1413,95 opgebracht voor onze zusterparochie in Laitkynsew, India.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, vooral een gulle gever. Hierbij is het bedrag van het gouden feest
van onze pastoor gevoegd ( ruim € 6000,--) en de giften die hij hier en daar heeft ontvangen voor
een goed doel. In totaal heeft de pastoor op 15 januari het grote bedrag van € 9.300,-- overgeschreven. Vanuit Rome én India is met grote dankbaarheid gereageerd. God moge het u allen lonen!!
* Op 11 januari 2022 hebben twee werknemers van de firma Eijsbouts de wijzerplaat in de toren
voorzien van LED-verlichting. Vanaf toen hebben we weer een goed verlichte wijzerplaat die van
verre te zien is.
* Op 18 januari hebben Jac en Mariet Maas-Thijssen in besloten kring hun 60-jarig huwelijksfeest
gevierd. Van harte proficiat met dit jubileum en heel veel dank voor de jarenlange inzet en
betrokkenheid bij het mannen- en dameskoor.
* Op 23 januari hebben Ton en Annie Naus in de hoogmis hun 60-jarig huwelijksfeest herdacht. Op
het einde van de viering hebben we ze gefeliciteerd en met zijn allen ook toegezongen.
* De volgende nieuwsbrief hopen we begin maart uit te geven. Uw reacties, suggesties en bijdrage
zijn van harte welkome. Met elkaar blijven we onze geloofsgemeenschap vitaal houden.

PASTORIEBEZOEK
Door omstandigheden moeten we het bezoek aan de pastorie anders regelen opdat u niet aan een
gesloten deur komt te staan. Vanaf nu zal elke werkdag van 10.00 – 11.00 uur iemand in de
pastorie zijn om u te woord te staan. Voor misintenties kunt u ook uw intentie op een blaadje papier
schrijven (de juiste naam + datum van voorlezen) met het bedrag van € 12,50 per intentie. U mag er
uw naam met telefoon bijschrijven, voor het geval er van onze kant vragen zijn.
U kunt de misintentie of uw vraag ook per e-mail versturen. U ontvangt dan bericht van ons. Met
dank voor uw begrip. De pastoor is steeds op zijn mobielnummer bereikbaar : 06-12151593
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PAROCHIECHRONIEK
Overleden
* 24 december 2021 : Jef van Hulten, echtgenoot van Hetty van Hulten-van
Lieshout. Hij heeft gewoond in Narcislaan en Nicasiushuis en is 89 jaar geworden.
* 17 januari 2022 : Diena van Dommelen-Bierings, weduwe van Harrie van
Dommelen. Ze heeft gewoond in de Kattestraat en is 88 jaar geworden.

* 31 januari 2022 : Toos Kerkhofs, echtgenote van Toon Kerkhofs (†). Ze heeft
gewoond in de Julianastraat en is 88 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.

REACTIE LEZERES
Ter herinnering,
Het begon zo mooi, tussen bloemen en planten,
met maar één doel : in de kerk te sieren.
Helaas sloeg het noodlot toe.
Twee dierbare leden van onze siergroep zijn overleden:
Mia en Francine.
Wij zijn dankbaar dat ze vele jaren in ons midden waren.
De draad is gebroken,
maar wat blijft is het weefsel, boordevol herinnering.
De leegte is groot, de siergroep zal nooit meer het zelfde zijn.
Ze zijn in onze harten gesloten.
We blijven steeds aan hen denken.
De siergroep.

UIT EEN KINDERMOND
Een oma loopt met haar kleinkind
door ons kerkgebouw.
Ze lopen door het middenpad naar achter,
naar de Mariakapel.
Opeens staat haar kleinkind stil.
Ze heeft iets gezien
en vraagt :
“Oma, hebben ze hier een poppenkast?”

de biechtstoel
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RUST IN ONS LEVEN
‘Waar vind je rust in deze onstuimige tijd?’ vroeg dominee René de Reuver zich af tijdens de
Nationale Nieuwjaarszegen. Zijn antwoord is : “Ik nodig u uit om stil te worden, te kijken naar
kunst, te luisteren naar muziek en een verhaal, over heil en zegen voor het geheel van de
samenleving.” Horen, zien en het soms juist niet spreken vormen de leidraad door deze zoektocht.
Ook iets voor u?

PAUS ADRIANUS VAN UTRECHT (1459-1523)
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adrianus Floriszoon Boeyens tot paus
werd gekozen. Op 9 januari 1522 werd hij tot paus gekozen met de naam
Adrianus VI. Op 12 maart 1522 vertrok hij vanuit Spanje naar Rome,
waar hij op 31 augustus 1522 tot paus gekroond werd. Op 14 september
1523 overleed hij.
Deze Nederlandse paus of beter uitgedrukt deze paus uit de Lage Landen,
- Nederland hoorde in de 15e eeuw tot het Heilige Roomse Rijk - heeft
geen gemakkelijk pontificaat gekend. Hij was paus in een turbulente tijd
en heeft moeilijke keuzes moeten maken. De eenheid van de kerk was ver
te zoeken en ook in politiek opzicht was Europa verdeeld. De kerk had
nood aan een noodzakelijke en fundamentele hervorming. Paus Adrianus
schrok er niet voor terug om tegendraadse maatregelen te nemen. Zijn
motto daarbij was: “Wees geduldig en volhoudend”. Toch was zijn
pausschap veel te kort om enig gewicht in de schaal te kunnen leggen.
Het is goed dat dit jaar de nodige aandacht besteed wordt aan paus Adrianus VI. Er bestaat een
Projectgroep Adrianusjaar én een website (= www.pausadrianus500.nl) over het leven én de
betekenis van de enige paus uit de Lage Landen.

SAMEN LEREN KERK TE ZIJN : SYNODAAL PROCES
De laatste tijd hebben we in onze nieuwsbrief vaker geschreven over het synodaal proces, het samen
op weg zijn. We dienen te beseffen dat we samen leren kerk te zijn. Paus, bisschoppen, priesters,
gelovigen. Samen zijn we op weg. Maar hoe gebeurt dat synodaal proces concreet? Hoe kan
eenieder zijn/haar stem laten horen in dit proces?
In de vorige nieuwsbrief lieten we onze bisschop mgr. G. de
Korte aan het woord. Vandaag verwijzen we naar de website
van het bisdom Den Bosch, met als titel “Synode 2021-2023”.
Hier vindt u de nodige informatie. Het filmpje “Synodaliteit”
(5.31), te vinden bij ondersteunende materialen, is de moeite
waard.
De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023
beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken,
geleid door de Heilige Geest, meer gemeenschap (communio),
meer participatie (participatio) en meer zending (missio)
kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier
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materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de
bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.
Om de synode vruchtbaar te laten zijn gaan we actief met elkaar in gesprek. Binnen het bisdom zal
dat gebeuren binnen de verschillende diocesane gremia (lekenraad, diakenberaad, priesterraad,
kathedraal kapittel, raad voor economische aangelegenheden etc.) maar ook binnen de parochies
(met gelovigen, werkgroepen etc.), maar ook daarbuiten. Het bisdom wil hierbij graag ondersteunen
door verschillende ondersteunende materialen aan te bieden.

Input leveren
De resultaten van de gesprekken binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch mogen worden gestuurd
naar: synode@bisdomdenbosch.nl. Dit is het e-mailadres waarop alle input voor het
synodedocument van ons bisdom verzameld wordt. Dit kan uiterlijk tot 1 mei 2022.
► Als geloofsgemeenschap te Leende voelen we ons met de kerk verbonden en zullen we op de
laatste zondag van de maand tijdens de eucharistieviering het synodegebed met elkaar bidden.

BIDDEN
De Amerikaanse jezuïet James Martin heeft een inspirerend boek geschreven over bidden. De schrijver
benadrukt dat iedereen kan bidden. Bidden is in zijn ogen ook belangrijk. Je moet niet denken dat er maar
één goede manier van bidden is. Het tegendeel is waar, volgens
James Martin. Iedereen bidt op zijn eigen manier, beklemtoont
hij. In zijn boek Iedereen kan bidden reikt hij zijn eigen
ervaring aan de lezer aan. Zowel wie wil beginnen met
bidden, als de ervaren bidder én de scepticus die ervan
overtuigd is dat bidden niets voor hem is, krijgen waardevolle
inzichten aangereikt die kunnen helpen om de relatie met God
uit te diepen en te verbeteren. Want daar gaat het uiteindelijk
om : die relatie. Je bidt omdat je gelooft dat God er is. Zou het
dan niet raar zijn om te geloven zonder ooit het gesprek aan te
gaan met diegene in wie je gelooft? Kernachtig verwoordt
James Martin dat bidden en geloven samenhangen.
“Als je bidt zonder te geloven, dan geloof je niet in degene met wie je in gesprek bent.
Als je gelooft zonder te bidden, dan spreek je niet met degene in wie je gelooft.”
James Martin, Iedereen kan bidden. Een leidraad, Halewijn, 2021.

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen
De Nederlands bisschoppen hebben
besloten om de coronamaatregelen voor de
Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26
januari 2022 te versoepelen. Het maximum
aantal gelovigen dat aan een viering kan
deelnemen wordt weer bepaald door de
grootte van het kerkgebouw (zogenoemde
anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen
’s avonds zijn weer mogelijk.
Uit een recent onderzoek van Actie Kerk-
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balans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk
het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in
de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op
anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft
verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de
anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van
een viering wordt nog dringend afgeraden.
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid
blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de
hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en
in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie
blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch
pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie
wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog
niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de
bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.
Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het
onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer
repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling
anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een
kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het
verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

TER INSPIRATIE
Heb jij dat ook wel eens?
De hele week gezwoegd,
altijd druk bezig geweest,
met duizend en één dingen
en wat is het resultaat?
Weinig of niets?
Heb jij misschien ook die ervaring
van Petrus, de leerling van Jezus,
die de hele nacht op het meer hard heeft gewerkt
maar niets heeft gevangen?
En dan die uitnodiging van Jezus :
Ga naar het diepe !
Laat je veiligheid en zekerheid los
en ga op Mijn woord !!
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En Petrus doet het.
Als ervaren visser vertrouwt hij op de Heer.
Hij springt in het diepe
en vangt zo’n massa vissen
dat de netten dreigen te scheuren.
Ja, Heer,
op Uw woord ga ik het diepe in,
want U bent me steeds nabij.

VRIJWILLIGERS
Wist u dat onze gemeente
Heeze-Leende een nieuwsbrief
voor alle vrijwilligersorganisaties uitgeeft?
Vrijwilligers kunnen zichzelf
aanmelden voor deze nieuwsbrief, zodat zij direct het laatste
nieuws ontvangen en bijvoorbeeld zelf kunnen inschrijven
voor cursussen en workshops.
Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende
Dorpshuis 't Perron, kamer 1.04
Schoolstraat 48-50
5591 HM Heeze
06-20372237
vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl
www.goedbezigheezeleende.nu

Coördinator vrijwilligerscentrale
Marlon Korsten
bereikbaar 06-20372237
marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl

KALENDER
Omdat het coronavirus nog altijd zorgt voor veel onzekerheid, durven we niet veel plannen.
09-02-2022 : informatieavond voor ouders van toekomstige 1e communicanten, 20.00 uur in de kerk.

=======================================================================
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 10.00 – 11.00 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl

