
    

 

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 

Is het u ook opgevallen dat elk jaar opnieuw de Matthäus Passion van Bach zo vaak in Nederland 

ten gehore wordt gebracht? Bij vele mensen, christenen en niet-christenen, brengt deze muzikale 

uitvoering diepe ontroering teweeg. Het gaat verder dan een ingrijpende, artistieke ervaring. Heel 

zeker worden ook persoonlijke gevoelens en reacties opgeroepen. 

 

Over enkele weken vieren zij de Goede Week. We staan dan stil bij 

het lijden, sterven én verrijzen van Jezus. Met Kerstmis vieren de dat 

Jezus de God-met-ons is, de Emmanuel. Hij staat aan onze kant. 

Deze solidariteit en verbondenheid komt duidelijk tot uiting in de  

Goede Week, in de tijd tussen Palmzondag en Pasen. We vieren dan 

Zijn verbondenheid met ons in onmacht en pijn, in verlies en 

verraad, in vragen en overgave, in dood en totale uitzichtloosheid. 

Het eindigt in het evangelie van Matteüs met die schreeuw op het kruis: “Mijn God, mijn God, 

waarom hebt U mij in de steek gelaten?” Waar is God? Waarom grijpt Hij niet in? 

 

Maar na Goede Vrijdag komt Pasen, het feest van de opstanding. Wij, christenen, geloven dat God 

die Jezus door de dood heeft heen gehaald. Die uitzichtloosheid op het kruis wordt doorbroken! Er 

is hoop, toekomst, eeuwig leven. Jezus heeft ons leven gedeeld, tot het uiterste toe, en nu laat God 

zien dat Hij dat leven heeft opengebroken tot een ongedachte toekomst. Er is leven na de dood, 

nieuw leven bij de Heer, want die Jezus is uit de dood opgewekt. Hij is verrezen, opgestaan. 

Vanuit die gedachte wens ik u allen een vreugdevol Pasen toe. 

p. W. van Meijl  

 

 

THE  PASSION : 13 april 

 
Voor de 7

e
 keer op rij wordt op Witte Donderdag “The Passion” opgevoerd. Na de evenementen in 

Gouda (2011), Rotterdam (2012), Den Haag (2013) Groningen (2014), Enschede (2015) en 

Amersfoort (2016) wordt dit jaar op 13 april  dit unieke en 

eigentijdse muziekspektakel opgevoerd in de binnenstad van 

Leeuwarden.  

Het evenement begint om 20.30 uur en wordt rechtstreeks 

door de televisie uitgezonden. Bekende Nederlandse 

artiesten vertellen het verhaal over het lijden, het sterven en 

de verrijzenis van Jezus.  

Net als de voorgaande jaren trekt er een processie met 

duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten van de gekozen stad, op weg naar het 

hoofdpodium. Ontdek meer over Jezus en wat er voorafgaat aan het paasverhaal.  

De uitzending is meer dan de moeite waard om te bekijken. 

 

 

Jaargang 8, nummer 3,  april 2017 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gooischetamtam.nl/wp-content/uploads/2016/02/MP-affiche-met-tekst1.jpg&imgrefurl=http://www.gooischetamtam.nl/start-kaartverkoop-unieke-matthaus-passion-laren/&docid=_NTVC8LkypggoM&tbnid=dH-gRUtcgNcesM:&vet=10ahUKEwjRwZOP2_jSAhVCvRoKHQm4DQEQMwhAKBowGg..i&w=1417&h=1136&bih=955&biw=1920&q=matth%C3%A4us passion afbeelding&ved=0ahUKEwjRwZOP2_jSAhVCvRoKHQm4DQEQMwhAKBowGg&iact=mrc&uact=8
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Vieringen in de Goede Week en met Pasen 

 
* 9 april : PALMZONDAG   

10.00 uur: hoogmis met palmwijding en –uitreiking 

11.15 uur: gezinsviering met palmpasenstokken. Na de viering worden deze stokken in 

                 optocht naar de bewoners van Leenderhof én Marijkeplein gebracht. 

 

* 13 april: WITTE DONDERDAG 16.30 : eucharistieviering in het Leenderhof   

                                                                       m.m.v.mannenkoor 

       (Om 19.00 : geen viering hier in de kerk!! 

 Wel een eucharistieviering om 19.00 uur in Sterksel met  

 aanbidding tot 21.00 uur m.m.v. de Erewacht) 

* 14 april: GOEDE VRIJDAG 15.00 : viering in de kerk n.a.v. de dood van Jezus 

     19.00 : viering in de kerk : Goede Vrijdagviering 

* 15 april: PAASZATERDAG 15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof 

     21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de 

                                                                       paaskaars van Leende én van Sterksel 

* 16 april:  HOOGFEEST VAN PASEN 11.00 : plechtige hoogmis met beide koren 

       

* 17 april: TWEEDE PAASDAG  10.00 : eucharistieviering m.m.v. het mannenkoor                                                                     

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
* Zoals u wellicht weet heeft emeritus-pastoor A. van Loon vele jaren met zijn huisgenote Annie in 

de flats Torenplein 4 en 5 gewoond. Deze appartementen waren eigendom van de vroegere parochie 

Sint-Petrus’ Banden. Toen de huisgenote Annie gestorven was, heeft het kerkbestuur gezorgd voor 

verhuur van de woning. Toen em.-pastoor Van Loon naar Leenderhof ging, werd de taak van het 

kerkbestuur uitgebreid. Beide woningen werden nu verhuurd.   

Bij de fusie op 1 januari 2015 is de nieuwe parochie, de Nicasiusparochie, eigenaar geworden van 

deze woningen. Begin dit jaar is Torenplein 5 verkocht. Torenplein 4 wordt verhuurd. 

 

* Zoals we in de vorige Nieuwsbrief hebben geschreven, is onze website geïntegreerd in de website 

van de RK Nicasiusparochie (www.parochienicasius.nl). We hopen dat u daar de gewenste informa- 

tie kunt vinden. Onder het kopje “nieuws” vindt u het actuele nieuws alsook de wekelijkse 

misintenties.  

* Op dinsdag 14 maart jl. was de laatste bijeenkomsten van dit seizoen, het           op de koffie /thee                            

achtste jaar in successie. Het gaat hierbij over “Op de koffie/thee bij de                    bij de pastoor           

pastoor.” We mogen terugblikken op zeven geslaagde bijeenkomsten waarin 

de opkomst dit jaar bijzonder hoog was. Er waren bijna iedere keer 28 perso- 

nen aanwezig. De ontmoeting begint met een woord van welkom door de 

pastoor en een inleidende gedachte. Ook de aanwezigen mogen een tekst 

voorlezen. Op het einde sluit Ria de bijeenkomst met een gedicht.  Onder het 

genot van een kopje koffie of thee wordt bijgepraat en worden ervaringen met 

elkaar gedeeld. Het is een opbeurend samen-zijn. De pastoor heeft van alle           rouwverwerking 

gedichten en overwegingen een boekje samengesteld wat aan de aanwezigen is         2016 - 2017  

meegegeven, zodat  ze die teksten thuis kunnen nalezen. Zij die niet aanwezig 

waren en ook graag een boekje willen ontvangen, kunnen dit alsnog op de pastorie komen ophalen.                    

* In een goede verstandhouding met de koorleden heeft dirigent Bart Verhagen meegedeeld dat hij 

vanuit 1 april 2017 geen dirigent meer kan zijn. Op zaterdag 25 maart jl. heeft hij voor het laatst de 

leden van het mannenkoor gedirigeerd. Op het einde van de eucharistieviering in Leenderhof heeft 

 

http://www.parochienicasius.nl/
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em.-pastoor A. van Loon de dirigent bedankt voor zijn trouwe inzet en toewijding voor ons 

parochieel mannenkoor. Namens de koorleden sprak Jac Spoorenberg woorden van dank en 

waardering voor de 9 jaar die Bart als dirigent zijn diensten heeft aangeboden. Hij wenste hem heel 

veel succes voor de toekomst. Met een passend cadeau voor Bart en voor zijn echtgenote Maria 

werd de viering afgesloten. 

 

* De kerk in Afrika vraagt onze voortdurende aandacht. Dit continent wordt weliswaar geteisterd 

door geweld, corruptie en hongersnood, maar is ook in vele opzichten gezegend. Kerk in Nood, een 

organisatie die christenen over de hele wereld ondersteunt waar zij worden vervolgd of onderdrukt 

of waar zij in pastorale nood zijn, laat weten dat zij jaarlijks meer dan 4500 zusters, 4000 

seminaristen en 1800 projecten in Afrika steunt. Allemaal tekens van hoop. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van mei uit te geven. 

 

 

KERKELIJKE  UITVAART 

 

Wanneer parochianen in Leende kiezen voor een kerkelijke uitvaart, dan kiezen ze ervoor om de 

afscheidsviering in het kerkgebouw te laten plaatsvinden. Dit betekent dat het godsdienstig element 

een grote rol speelt, maar ook de persoonlijke bijdrage. De invulling van die viering kan 

verschillend zijn. Daarom is het goed te weten wat de mogelijkheden zijn. 

* Het kan een eucharistieviering zijn, op de dag van de uitvaart of crematie. Samen met onder-  

   getekende wordt overlegd hoe die viering inhoudelijk wordt samengesteld: persoonlijke inbreng, 

   zang, enz.  Na de viering in de kerk is de begrafenis of de crematie. 

* Het kan een afscheidsviering zijn, zonder eucharistie. Met elkaar wordt besproken hoe op een  

   waardige en gepaste manier afscheid wordt genomen in de kerk én wat de eigen bijdrage is. 

   Nadien kan de begrafenis of crematie plaatsvinden.   

* Het kan een afscheidsviering zijn, een avondwake, op de avond vóór de crematiedienst. In dit 

   geval kiest de familie ervoor om toch een godsdienstig moment te hebben en zoveel mogelijk  

   mensen de kans te geven afscheid te nemen van hun dierbare. De volgende dag vindt dan de 

   crematie plaats en het persoonlijk afscheid in de aula van het crematorium, hetzij in besloten 

   kring, hetzij met persoonlijk inbreng en powerpoint-presentatie, enz. 

* Er kan ook een avondwake zijn en de volgende dag een eucharistieviering in de kerk of een  

   gebedsdienst en aansluitend de begrafenis of crematie. Zo was het tot voor kort geleden. 

* Over andere mogelijkheden kan steeds overlegd worden, zoals bijdrage van ondergetekende 

   in een crematiedienst of tijdens een viering op de natuurbegraafplaats. 

   (p. W. van Meijl)  

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
* 5 maart 2017: Lynn Hulsen, dochter van Freddie Hulsen en Laura Hulsen-van den 

   Boomen en zusje van Robyn, Pomperschans. 

* 5 maart 2017: Robyn Hulsen, dochter van Freddie Hulsen en Laura Hulsen-van  

   den Boomen en zusje van Lynn, Pomperschans. 

* 26 maart 2017 : Loet Raassens, zoontje van Laurens Raassens en Claudia de 

   Louw en broertje van Brent, Pomperschans. 

 

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 leven in de 

geest van Jezus. 
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Overleden 

* 9 maart 2017 :  Piet Willems, echtgenoot van Maria Willems-Bos. Hij woonde 
   In de Eikenlaan en is 86 jaar geworden. 

* 14 maart 2017 : Bart van Mierlo. Hij woonde de laatste jaren in Leenderhof en is 87 

    jaar geworden. 

* 19 maart 2017 : Leni Vlassak-Janssen, echtgenote van Ari Vlassak. Zij woonde in de 

   Pomperschans en is 69 jaar geworden. 

* 30 maart 2017 : Nelly van Dijk-van den Oord, echtgenote van Ger van Dijk. Ze woonde de laatste 

    tijd in Leenderhof en is 80 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. 

           

  

IN MEMORIAM  PIET  WILLEMS       
 

Op woensdag 15 maart jl. hebben we in een plechtige uitvaartdienst afscheid genomen van Piet 

Willems. Omdat hij op parochieel gebied grote verdiensten heeft gehad voor onze geloofsgemeen- 

schap, willen we hem blijven gedenken en daarom deze herinnering aan hem. We zijn hem immers 

veel dank verschuldigd voor wat hij voor de parochie heeft gedaan. Deze 

dank en waardering heb ik Piet ook op zijn ziekbed mogen overbrengen 

 

Op 13 december 2011 ontving de parochie een e-mail van Piet, waarin hij 

schrijft hat hij met al wijn vrijwilligerswerk wil stoppen c.a. gestopt is. 

“Voor de parochie als gidsencoördinator, gids, lector en acoliet…Het 

mankement waarmee ik plotsklaps geconfronteerd ben, betreft mijn 

motortje. Daar moet je zuinig op zijn, denk ik, vandaar dat ik mij los wil 

maken van alle verplichtingen als vrijwilliger.” Na dit bericht hebben we op 

een passende manier afscheid van Piet als vrijwilliger genomen en een parochiële oorkonde stelde 

hij niet op prijs. 

 

Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het Nederlands Pastoraal Concilie kwam de kerk 

in beweging. De parochianen werden meer bij de liturgie en het kerkelijk gebeuren betrokken. 

Begin jaren 80 werden  in onze parochie verschillende werkgroepen opgericht, zoals de werkgroep 

voor lectoren. Meteen heeft Piet zich aangemeld en hij was een trouwe lector. Hij had een duidelijke 

stem en wist ook goed hoe hij moest voorlezen. Daarnaast was hij buitengewone bedienaar, d.w.z. 

dat hij de heilige communie mee mocht helpen uitdelen. Piet was ook actief als acoliet en hielp bij 

de uitvaartdiensten. Maar zijn hobby, zijn passie, was wel de kerkrondleidingen. Hier kon hij heel 

zijn kennis en kunde kwijt. Hoeveel mensen heeft hij niet mogen toespreken en uitleg geven over 

onze kerk, van binnen en buiten, van de vroege geschiedenis tot de hedendaagse ontwikkelingen! 

Piet was deskundig en op zijn manier wist hij die boodschap over te brengen. Zijn coördinerende rol 

bij de kerkgidsen was voorbeeldig. 

 

Als betrokken journalist heeft Piet voor diverse bladen van Kempen Pers gewerkt én geschreven 

over het nieuws in Leende. Hij had een passie voor taal en schreef graag over zijn dierbare Leende, 

maatschappelijk én kerkelijk.  Al rond zijn 18
e
 jaar richtte hij het maandblad “Leendse klanken” op,  
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wat hij in zijn eentje vulde met nieuws voor de Leendse  jongens in Indië. Ze keken ernaar uit!  Ook 

zijn liefde voor historie en stamboomonderzoek kwamen duidelijk tot uitdrukking in de lange 

verhalen die hij publiceerde. Ook over het kerkelijk en parochieel leven schreef Piet, hoewel niet 

altijd genuanceerd en in overleg met de betrokkenen. Piet had zo zijn eigen, vaak rechtlijnige 

mening, die niet door iedereen in dank werd afgenomen, maar hij stond voor wat hij schreef en hij 

wilde geen concessies doen aan wat voor hem als waarheid gold. 

 

We verliezen in Piet een trouwe, betrokken en sociaal bewogen iemand. Hij heeft grote betekenis 

gehad voor parochie én Leendse gemeenschap. Moge hij nu rusten in de vrede van de Heer. 

 
 

 

Aan allen :  

een gezegend 

en vreugdevol 

Pasen 
 

 

BELEIDSNOTA   VAN  ONZE  BISSCHOP 

In deze nieuwsbrief citeren we onze bisschop G. de Korte inzake zijn visie over de fusies van de 

parochies. Het is noodzakelijk dat de nieuwe parochies handen en voeten krijgen. In zijn 

beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016)  kunt u onderstaande tekst vinden. 

Fusies : verdere implementatie is noodzakelijk 

Evenals de andere bisdommen van ons land heeft ons bisdom gekozen om de bestaande parochies 

onder te brengen in nieuwe grotere parochies. Anno 2016 is het grote 

fusieproces formeel gezien bijna voltooid. Nog enkele van de ruim 50 

nieuwe parochies moeten worden gevormd.  

Bij mijn rondgang langs de dekenaten heb ik forse kritiek gehoord op het 

aanvankelijke verloop van het fusieproces. Er werd toen, zo is bijna de 

unanieme overtuiging, teveel top down gewerkt en te weinig procesmatig 

gehandeld. Deze kritiek kan ik natuurlijk maar beperkt beoordelen. 

Duidelijk is in ieder geval geworden dat het imago van het bisdom door 

een valse start bij het fusieproces een flinke knauw heeft gekregen. Het is 

mijn vaste voornemen om het beschadigde imago in de nabije toekomst weer te herstellen. 

Maatwerk en nabijheid zijn daarbij van essentieel belang. In de komende jaren moet worden 

gewerkt aan een verder gestalte geven van de nieuwe parochies. Ik denk daarbij aan een 

versterking van de eenheid op pastoraal niveau maar ook aan korte en heldere lijnen tussen het 

parochiebestuur en de deelparochies. (p. 27) 

 

 

OPROEP  NIEUWE  DIRIGENT  MANNENKOOR 

 

Wie kan ons helpen aan een nieuwe dirigent voor ons mannenkoor?  Sinds het 

vertrek van Bart Verhagen zitten we zonder dirigent en de koorleden willen blijven 

zingen – ze zijn heel erg gemotiveerd – en zoeken daarom een nieuwe dirigent. 

Kunt u ons helpen? Nadere inlichtingen bij het parochiesecretariaat in Leende ( tel. 

040- 2061215) of bij dhr. Jac Spoorenberg, tel. 040-2068322. 

  

http://www.michaelparochie.com/website/index.php/nieuws/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFrqrR0LrSAhVIXBoKHaBbCr8QjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/dirigent&psig=AFQjCNHmLsI2dWYBAeXHOAzQzATeGmQV6A&ust=1488640630151202
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TER INSPIRATIE  :  PASEN 

 
Soms denken wij: 

er is niets aan te doen. 

Het leven op de wereld 

is een duister kluwen 

van geld en macht, 

van wapens en drugs, 

doordrenkt met 't zilte nat 

van zoveel tranen in de nacht. 

 

Soms denken wij: 

er is niets aan te doen. 

Het leven op de wereld 

is een lijf aan lijf gevecht, 

in 't groot, in ’t klein. 

De sterkste overwint, 

de zwakke lijdt, 

kan nergens nog terecht. 

 

Zo was het op die donkere dag 

toen God gekruisigd werd. 

Verraden,  

verkocht voor dertig zilverlingen, 

 

 

en op de bergtop aan alleman getoond 

om te bewijzen 

dat kwaad de moeite loont. 

 

Maar op die morgen 

met het open graf 

liet God ons zeggen 

dat het anders kan, 

dat in elke kleine mens 

de veerkracht leeft 

om sterker dan het onrecht, 

zelfzeker op te staan. 

 

Pasen 

is geen feest om naar te kijken. 

Pasen moet je voelen en beleven: 

zelf verrijzen uit het duister kluwen 

waarin je bent verstrikt 

en, met de ogen knipperend in het morgenlicht, 

getuigen 

dat Hij in jou verrezen is. 

(Kris Gelaude) 
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KALENDER 

 
* 5 april : gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof, om 19.00 uur, voor de bewoners, maar ook 

voor bewoners van het Marijkeplein én andere geïnteresseerden. (Willen deze laatsten omwille van 

de organisatie hun naam opgeven op het secretariaat: 2061215 ?) 

 

* 7 april : om 19.00 uur : vormselviering. Namens onze bisschop komt deken Felie Spooren het 

sacrament van het vormsel toedienen. Zanggroep Switch zorgt voor de muzikale invulling. 

 

* 9 april : om 10.00 hoogmis en om 11.15 uur de gezinsviering, die in het teken staat van 

palmpasenstokken. Nadien worden de mooi versierde palmpasenstokken naar de bewoners in 

Leenderhof én het Marijkeplein gebracht. Kinderen denken aan de oudere mensen en laten hen zien 

wat ze voor hen over hebben: aandacht én een attentie. 

 

* 12 april : kleutercatechese in de pastorie van 14.00 – 15.30 uur. Het verhaal van de Goede Week 

wordt verteld en nadien wordt gewerkt met paaseieren. Ook mogen de kleuters paaseitjes in de 

pastorietuin gaan zoeken. 

 

* 14 april : om 19.30 uur worden alle vormelingen in de pastorie verwacht voor de video : Jesus 

Christ Superstar. Een muzikaal spel over de laatste dagen van Jezus. 

 

* 27 april : Koningsdag : om 10.00 uur feestelijke eucharistieviering met de gedecoreerden en 

genodigden  en andere parochianen en met gilde-eer van beide Leendse gilden. 

 

* 4 mei : Dodenherdenking : om 19.00 uur eucharistieviering in de kerk en nadien de kranslegging 

op het marktplein. We blijven onze dierbaren gedenken. 

 

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

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  

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

