
   

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 
 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief bevinden we ons in de Adventstijd. Dit is de voorberei- 

dingstijd op Kerstmis, het feest van Licht en verbondenheid. Advent betekent: hoopvol wachten, 

verlangend uitzien naar de komst van het goddelijk Kind. 

 

Maar kunnen we nog wel wachten? U en ik? Natuurlijk, zult u zeggen, want je leert wel te wachten 

in de wachtkamer, of in de supermarkt, of op het station of bushalte.  

 

Maar wachten kent vele aspecten. Neem nou onze mobieltjes of smartphones. Hoe vaak horen we 

een piepje of signaaltje. En wat doen we dan? Meteen kijken wat het is? Of kunt u ook even 

wachten? Als u aan het eten bent en u hoort een piepje, kunt u dan wachten om te kijken? Of als u 

een gezellige avond heeft.  Wat gaat dan voor? Het directe contact met mensen of moet u toch af en 

toe eens kijken als u een piepje heeft gehoord? We weten allemaal hoe waardevol een appje is. 

Maar toch. Heb ik zelf de regie in handen of laat ik me leiden door de technische middelen? 

 

Wachten.  

Het vraagt soms wel een inspanning. De adventstijd nodigt ons 

uit  om stil te staan bij menselijke waarden. Deze hebben te 

maken met beheersen én open staan voor. Kan ik dat nog ?  

 

We dienen ons bewust te zijn dat we ons hart en onze ziel niet 

mogen verliezen bij alles wat ons overkomt, bij alles wat ons 

bedreigt. We zijn toch mensen van het licht! Daarom zien we in 

deze donkere dagen voor Kerstmis overal om ons heen lichtjes branden. We hebben dit licht nodig, 

sfeer en nabijheid. Want Hij is de komende. Hij wil ons blijvend verlichten.  

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 

VIERINGEN   MET   KERSTMIS   EN  NIEUWJAAR 
 

vrijdag 15 december  : 13.30 uur  kerstviering Zonnebloem, in de kerk 

dinsdag 19 december   : 13.00 uur  kerstviering KBO, in de kerk      

zondag 24 december   : 15.30 uur  kerstviering in Leenderhof m.m.v. dameskoor 

    : 18.30 uur  gezinsviering met kerstspel 

    : 20.30 uur  kerstviering m.m.v. zanggroep Switch 

  : 22.30 uur  eucharistieviering m.m.v. dames- en 

                                                                                   mannenkoor 

maandag  25 december . HOOGFEEST VAN KERSTMIS  

      11.00 uur  eucharistieviering m.m.v. Leends Accoord 

dinsdag 26 december : TWEEDE KERSTDAG 

      10.00 uur  eucharistieviering m.m.v. dames- en 

                                                                                   mannenkoor  
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woensdag 27 december : 15.00 uur  Kindje wiegen: bewoners van Leenderhof 

zondag 31 december  : 10.00 uur  Feest van de H. Familie : hoogmis 

       - als dank bij het afsluiten van 2017 - 

 

zondag 1 januari 2018: NIEUWJAARSDAG  

    11.00 uur  eucharistieviering m.m.v mannenkoor 

 

zondag 7 januari                    10.00 uur  Feest van de Openbaring des Heren : hoogmis 

                                                                                   m.m.v. het mannenkoor 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  10 december 2017: Kaat Raaijmakers, dochter van Jaap Raaijmakers en Desiré  

     Umans en zusje van Lien en Guus, Strijperstraat 5. 

*  10 december 2017 : Brandon Bunt, zoon van Meindert Bunt en Marion van den 

     Heuvel en broertje van Jason en Loïs, Someren 

 

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en 

familie. We hopen dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze 

gelukkig mogen zijn en leren  leven in de geest van Jezus. 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Naar jaarlijkse gewoonte zijn de leden van de KBO ook dit jaar op bedevaart gegaan. Met een 

volle bus ging het op 24 oktober jl. naar Banneux. Dit is een plaatsje in de Belgische Ardennen, 

waar Maria in 1933 verschenen is aan de 12-jarige Mariëtte Beco onder de naam “Maagd van de 

Armen”. Deze wereldberoemde Mariabedevaartsplaats trekt jaarlijks meer dan 300.000 pelgrims. In 

de Franciscuskapel hebben we een eucharistieviering gehad met toelichting door een priester uit het 

bisdom Roermond. Er was voldoende tijd om eens rustig rond te wandelen in het park en het geheel 

op zich te laten inwerken. Ook souvenirs werden gekocht en mee naar Leende gebracht 

 

* Op 7 november was de 1
e
 bijeenkomst van “Op de koffie/thee” bij de pastoor. Het is het 9

e
 jaar 

dat deze bijeenkomsten in de pastorie gehouden worden. Met 25 aanwezigen was de huiskamer 

weer goed gevuld. Er waren twee nieuwe gezichten. Met elkaar hebben we een inspirerend uur 

doorgebracht. 

 

* Op 10 november jl. is onze parochiaan en koorzanger Ton van Zutphen kerkelijk getrouwd met 

Biya Han in de kapel van het Groot Seminarie in Seoul, Korea. Onze hartelijke gelukwensen aan dit 

bruidspaar en geluk en Gods zegen over hun levensverbintenis. In een e-mail aan de parochie 

schrijft Ton dat hij en zijn echtgenote in de humanitaire sector hebben gewerkt en nog werken  

en “ We zien er wat jong uit op de foto maar we weten allemaal: make up doet veel. Tesamen 

hebben we 126 jaar op de teller.” Van harte welkom in Leende. 

 

* De leden van het dameskoor hebben op donderdag 23 november hun patrones, de H. Cecilia, 

herdacht én gevierd. Het was een gezellig onder onsje, waarbij 2 jubilaressen in het zonnetje 

werden gezet: Sjaan van Asten-van der Laak, omdat ze 40 jaar lid is én Anneke Hulsen-Walen 

omdat ze 25 jaar lid is van het dameskoor. Beide jubilaressen ontvingen een passende waardering 

én een parochiële oorkonde, die p. W. van Meijl hun overhandigde. 
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* Op zondag 26 november hebben we het feest gevierd van Christus Koning én de H. Cecilia, 

patrones van de muziek. De leden van het dameskoor én van het mannenkoor hebben voortreffelijk 

gezongen. Het was volgens menig kerkganger een genot om naar de zang te luisteren. Proficiat 

koorleden voor jullie inzet en betrokkenheid. 

 

* Op zondag 26 november hebben we deelgenomen aan de Brabantse Open Kerkendag. Er was een 

vouwblad gemaakt met de 6 kerkgebouwen in de Nicasiusparochie, die open waren én wat er in die 

kerk die middag te doen was. In onze H.-Petrus’ Bandenkerk waren rondleidingen en vanaf 15.00 

uur klonk orgelmuziek en lieten de leden van ons mannenkoor Latijnse gezangen horen. Een 

sfeervol en inspirerend moment, waarvan de koorleden na afloop zeiden: “Dat moesten we meer 

doen.” Dank je wel organist en dirigent en koorleden voor jullie extra inzet en toewijding. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1
e
 weekend van februari uit te geven. Uw suggesties, tips 

of bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap. 

 

 

KERSTMIS  2017 

 

Aan  allen : 

 

Gezegende  Kerstdagen 

 

en een  

 

Gelukkig  Nieuwjaar 

 

De kerk is geopend op 

 

Kerstmis : van 13.00 – 17.00 uur 

2
e
 Kerstdag : van 15.00 – 17.00 uur 

     kerststal  in  onze  kerk 

 

Kerstmis 

Licht dat ons aanraakt 

en kleur geeft aan de wolken 

alsof een onzichtbare hand 

de hemel heeft geopend. 

 

Straks wordt het weer nacht 

en pakken donkere wolken 

zich misschien weer samen 

tot een grauw en duister wolkendek. 

 

Geraakt door dit Licht 

mogen u en ik lichtbrengers zijn 

waar de nacht heerst 

en kleur geven 

aan een grauw en duister bestaan. 
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ADVENTSACTIE 

 
Sinds 2011 ondersteunen we als geloofsgemeenschap onze zusterparochie in India, Laitkynsew. 

Inmiddels is er al heel wat geld van Leende naar deze parochie gevloeid, 

waarvoor de parochianen ons zeer dankbaar zijn. Dankzij onze financiële steun 

hebben ze een school kunnen bouwen en een internaat, waar kinderen uit de 

omtrek een degelijke opleiding krijgen. Op deze manier hebben we vele mensen 

blij en gelukkig gemaakt en hebben ze toekomst. 

  

Hun dank voor onze bijdrage staat op de gedenkplaat van de nieuwe school en 

internaat, Sts Peter & Paul Boys Hostel, waarop de sponsoren vermeld staan en 

de St. Petrus Banden Parish, Leende, staat bovenaan. 

 

Dit jaar willen we weer uw bijdrage vragen voor onze zusterparochie. Het is een 

teken van missionaire bewogenheid. Het gaat om de toekomst van deze 

kinderen. Uit interne informatie weet ik hoe moeilijk het onze paters hebben om 

jaarlijks de eindjes aan elkaar te knopen. 

Het gaat niet alleen om de salarissen van de 

leerkrachten, maar ook om allerlei schoolbenodigdheden voor 

de leerlingen. Onze financiële steun kunnen ze nu heel goed 

gebruiken.  

 

Mag ik u vriendelijk vragen om onze adventsactie weer te 

steunen?  

De enveloppen liggen achter in de kerk en in de Mariakapel. 

 

U hebt de verzekering dat uw bijdrage rechtstreeks én volledig naar deze kinderen gaat. 

 

Hieronder enkele foto’s : inmiddels hebben onze paters een schoolbus kunnen kopen om de 

kinderen uit de omliggende dorpjes in een straal van 30 km  naar school te brengen.  

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Nicasiusparochie, locatie Leende :  

St.-Petrus’Banden - zusterparochie 
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PAROCHIEEL MISSIECENTRUM : kledingcontainers 

In 2015 heeft de gemeente Heeze-Leende een aanbesteding uitgeschreven inzake de 

kledingcontainers. De Salvatoriaanse Missie Aktie ( namens de PMC's van Heeze, Leende en 

Sterksel) had ook ingeschreven, maar hun bod was helaas te laag. Het viel niet in goede aarde bij de 

PMC's, dat zij nu na jaren buiten de boot vielen. 

Daarna ontstonden er misverstanden met de PMC's, de Salvatorianen en de gemeente Heeze-

Leende. 

 

Door deze aanbesteding worden de kledingcontainers  nu beheerd door 

Sympany. Van de opbrengst gaat een gedeelte naar de gemeente. Deze 

opbrengst voor de gemeente komt geheel ten goede van goede doelen en wordt 

niet voor andere doeleinden gebruikt. Voor eenmalige projecten kan een 

bijdrage aangevraagd worden, wel met goede onderbouwing.  

 

Begin dit jaar is er een werkgroep ingesteld, die o.a. aanvragen beoordeelt. Deze werkgroep bestaat 

uit burgemeester Verhoeven, wethouder Bosmans en 4 raadsleden t.w. Lot Veldkamp (LHL), Ria de 

Wit (VVD),  Harrie Scheepers (ABHL) en Peter Vertogen (CDA). De werkgroep heet dus ook: 

Werkgroep Goede Doelen . 

 

In september jl., na de ramp op Sint Maarten, was men het er unaniem over eens, dat er hulp 

geboden moest worden. Er is toen € 5000,00 overgemaakt naar het Rode Kruis voor de 

wederopbouw van Sint Maarten.  

 

Met de Parochiële Missie Centra is weer contact geweest en voor de laatste vergadering van de 

werkgroep eind november jl. zijn ze uitgenodigd. Deze bijeenkomst was een vruchtbaar gesprek en 

de misverstanden tussen de  parochiële missiecentra en de gemeente zijn uitgepraat. 

 

Daarna heeft de werkgroep besloten om voor 2017 en 2018 een bedrag beschikbaar te stellen aan de 

gezamenlijke PMC's. Helaas kan op dit moment, bij het schrijven van het bericht, dit bedrag nog 

niet genoemd worden, omdat eerst de PMC's officieel hiervan op hoogte gesteld moeten worden.  

 

In 2018 loopt het contract met Sympany af en volgt er opnieuw een aanbesteding. 

Namens de  werkgroep, 

 Ria de Wit  
 

 

VRIJWILLIG(ST)ERS   GEVRAAGD 

 
Heeft u misschien tijd over? 

Zou u de ander een plezier willen doen? 

Zou u uw steentje willen bijdragen aan onze gemeenschap? 

 

We zijn op zoek naar vrijwillig(st)ers  

* bij de pastoriewacht (neem contact op met mevr. L. Hurkmans, tel. 206.2229) 

* poetsen van de kerk (neem contact op met mevr. A. Rutten, tel. 206.2051)   

* koorleden (neem contact op met de pastorie in Leende) 

 

Iets voor u ?  Meer informatie ontvangt u op de pastorie, bij Toos, tel. 2061215 
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BELEIDSNOTA   VAN  ONZE  BISSCHOP 

Uit het beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016) van onze bisschop mgr. G. de Korte 

citeren we het onderstaande. (Hoofdstuk 1 : algemene waarnemingen) 

Verdeeldheid overwinnen 

Allereerst is het goed een oude wijsheid in herinnering te roepen die ik tijdens mijn dekenale 

rondgang heb gehoord: eenheid in het noodzakelijke; vrijheid in het niet-noodzakelijke en in alles 

de liefde. Deze wijsheid op naam van de heilige Augustinus moet onze leidraad zijn. 

 

In een van de dekenaten bepleitte een pastoor een eenheid met ruimte 

voor verschillende vormen van katholieke spiritualiteit. Het katholieke 

huis is door de eeuwen heen altijd ruim geweest. In dit verband verwijs 

ik graag naar de titel van een studie van bisschop Bluyssen: de vele 

wegen en de ene Weg. Steeds weer worden wij uitgenodigd de rijkdom 

van Christus te zoeken en te vinden. Het vormt de dood in de kerkelijke 

pot als wij elkaar daarbij de maat nemen. In het Evangelie vraagt Jezus 

ons niet te oordelen en te veroordelen. Wie denkt een splinter in het oog 

van een ander te zien, zou zelf wel eens een balk in het eigen oog 

kunnen hebben (vgl. Matheus 7, 1-5). 

 

Christus is Gods waarheid in ons midden en het is boeiend om van elkaar te horen wat wij bij Hem 

gevonden hebben. De rijkdom van de Heer is zo groot, dat wij die nooit volledig kunnen 

doorgronden. Juist door te luisteren naar elkaar kunnen wij de volle rijkdom van Christus op het 

spoor komen. 

 

Door de fusies en de kerksluitingen van de afgelopen jaren hebben wij helaas mensen verloren. In 

een aantal plaatsen hebben groepen zich zelfs van de Kerk losgemaakt (’s-Hertogenbosch; Best, 

Veldhoven en andere plaatsen). Ik betreur dat in grote mate want katholieken horen bij elkaar te 

blijven. Met afgescheiden groepen wil ik altijd in gesprek. En ook als niet altijd een terugkeer tot de 

Moederkerk mogelijk is, moeten wij minstens streven naar een modus vivendi en wederzijds 

respect. 

 

Het vormt mijn vaste voornemen alles te doen om de bronnen van onvruchtbare verdeeldheid weg 

te nemen. Wij hebben niet meer de luxe om met onze rug naar elkaar te gaan staan. Als Christus ons 

heeft uitgekozen en zijn hand op ons heeft gelegd, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet principieel 

zouden aanvaarden? 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Op Koninginnedag van 2011 werd deze CD “Mijn dierbaar Leende”, het 

Linds volkslied, 4 keer anders, gepresenteerd. Een blijvende herinnering 

aan je geboortedorp. 

Inmiddels wordt de CD, voorzien van een kleine brochure, aangeboden 

voor € 3,--. (Twee exemplaren voor € 5).  Deze bijdrage komt ten goede 

aan onze lokale geloofsgemeenschap. 

U kunt de CD bestellen op het lokale secretariaat van de parochie, dat 

elke werkdag geopend is van 8.30 – 11.30 uur. Tel. 040-2061215  

of e-mail:  parochie.leende@gmail.com 

 

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.michaelparochie.com/website/index.php/nieuws/
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INSPIRATIE :  ADVENT 
 

Ik hoop dat je je niet in slaap laat sussen  

door de welvaart en de onverschilligheid  

van de samenleving  

– zegt God – 

maar dat je waakzaam blijft 

voor de zorgen en de vragen  

van mensen om je heen 

en met open ogen durft te kijken 

naar hun pijn en naar hun vreugde. 

 

Alleen op die manier kan je je hart  

voorbereiden op mijn komst 

en kan Ik in jou geboren worden. 

 

Zorg er dus voor dat je ‘wakker’ blijft 

en dat je een heldere kijk bewaart 

op de ontwikkelingen in de wereld. 

Misschien blijft de kerstster  

dan ook boven jouw leven stilstaan 

en mag je een bevoorrechte getuige zijn  

van mijn menswording. 

Erwin Roosen 

 

KALENDER 
 

20 december : kleutercatechese. Van 15.00 – 16.30 uur zijn de kinderen uit groep 1,2,3 en 4 van 

harte welkom in de pastorie. Onder leiding van de moeders en de pastoor wordt er over Kerstmis 

gesproken en mogen de kleuters ook iets zichtbaars in elkaar knutselen. Nadere inlichtingen bij 

Ivonne van Kuijk, tel. 06-51665219. 

 

24 december : Actie schoenendoos. We willen er u op attent maken dat we 

deze actie blijven steunen. Via de basisscholen hebben ouders informatie 

hierover ontvangen. Laat onze kinderen delen van hun overvloed en 

kinderen in Gambia, Afrika blij maken. Vul een schoenendoos. U kunt de 

dozen mee naar de gezinsviering brengen of tijdens kantooruren in de 

pastorie afgeven. Met dank voor uw steun. 

 

4 februari 2018 : om 11.30 uur : gezinsviering die in het teken staat van de dopelingen van de 

laatste jaren. Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. 

 

10 februari 2018 ; om 19.30 uur : carnavalsmis 

 

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

De 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  
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