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H. Nicasius, locatie Leende
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VOORWOORD
Het is dan een feit. Per 1 januari 2015 zijn we een nieuwe parochie geworden met de naam: R.K.
Parochie Heilige Nicasius. Het zal nog even wennen zijn aan die naam, maar u zult wellicht niet
zoveel hebben gemerkt van deze fusie tussen de parochie te Geldrop, Mierlo, Heeze, Sterksel en
Leende. Het parochieel leven gaat eigenlijk gewoon door zoals in het verleden.
De lokale gemeenschappen zullen in de loop der jaren wel nader tot elkaar dienen te komen om de
vitaliteit van de parochie te waarborgen. Wat de ene gemeenschap niet meer kan aanbieden, kan de
andere misschien wel. Zo zullen de goede krachten gebundeld dienen te worden onder de bezielende begeleiding van de pastoor en zijn kerkbestuur. Dit nieuwe bestuur, waarin een vertegenwoordiger zit van iedere gemeenschap, is volop bezig de lokale gemeenschappen te blijven enthousiasmeren in deze tijd van onzekerheid en verminderde betrokkenheid. Ze streven naar onderlinge
verbondenheid tussen de gemeenschappen om op die manier hoopvol de toekomst tegemoet te gaan.
Ook al is de naam van onze parochie gewijzigd, ons kerkgebouw behoudt zijn naam:
H. Petrus’ Bandenkerk. Wij zijn trots op onze monumentale kerk en willen dat
gebouw behouden voor de toekomst. Door uw betrokkenheid, door uw kerkbezoek
willen we een vitale gemeenschap blijven. U, als parochianen, komt toch samen in
dit gebouw om met elkaar het leven te vieren, in blijde en droevige omstandigheden.
U wilt uw leven toch toevertrouwen aan de Heer die ons blijft inspireren. Hij is onze
gids en leidsman, die ons zijn zegen wil schenken in dit nieuwe jaar.
Het is gebruikelijk om bij het begin van het nieuwe jaar even terug te blikken op het afgelopen jaar,
wat het ons gebracht heeft aan positieve, maar ook aan negatieve gebeurtenissen. Met vreugde
denken we terug aan de 25 doopsels (in 2013: 24), de 19 eerste communicanten (in 2013: 26), de 39
vormelingen (in 2013: 23), de 2 kerkelijke huwelijken (in 2013: 4), én 1 gouden huwelijk (in 2013:
1). Er was ook leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 26 kerkelijke uitvaartdiensten (in
2013: 22). Dit alles hebben we mogen vieren in onze kerk, in Gods huis.
Zo wens ik u alle goeds toe voor dit nieuwe jaar. Dat het een gezegend jaar mag worden. Dat wij
met elkaar, ieder op zijn/haar manier, mogen blijven werken aan dat wij-gevoel. Het is aanwezig in
onze gemeenschap. De tonpraotersavonden zijn er een prachtig voorbeeld van. En daar zijn we heel
blij om. Dat zou moeten blijven!!
Vrede en alle goeds,
W. van Meijl, pastoor

PAROCHIEBERICHTEN
* Bezoek aan de kerststal. Met heel veel zorg bouwen de leden van de klusjesgroep ieder jaar
opnieuw de kerststal op. Ook dit jaar zag hij er weer keurig uit, waarbij de sfeervolle kerstversiering
niet onopgemerkt bleef. Dankjewel aan deze vrijwillig(st)ers. Op 1e kerstdag zijn ’s middags 102
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bezoekers in de kerk geweest om de kerstsfeer te proeven. Op de 2e kerstdag waren het er 48 die
de kerk zijn komen bezoeken.
Vermelden we nog dat op maandag 5 januari 2015 de bewoners van Leenderhof, begeleid door vele
vrijwillig(st)ers, naar de kerk gekomen zijn om het kerststalletje te bekijken én iets van de kerstsfeer
te ervaren. De vele lichtjes in de kerstbomen brandden en de vele kaarsen in het priesterkoor waren
ontstoken. Een groepje van 7 moeders zorgde voor de kerstmuziek en pastoor Van Meijl gaf de
nodige toelichting. Een stichtende bijeenkomst, waarbij herinneringen aan vroeger tot leven
kwamen.
* Schoenendoosactie voor Gambia. Reeds vóór Kerstmis hebben kinderen hun vaak mooi verpakte
schoenendoos afgegeven in de pastorie, maar het grote aantal dozen kwam voor de gezinsviering op
kerstavond. De dozen stonden rond het altaar en in de Mariakapel. Op zaterdag 27 december 2014
zijn de 76 dozen opgehaald en nadien verpakt; ze worden op maandag 5 januari per container naar
Gambia verzonden en zullen 5 weken onderweg blijven. Midden februari hopen de kinderen in
Gambia hun cadeautjes uit Leende te mogen ontvangen. Wat zullen ze blij zijn!! Dankjewel voor
deze prachtige actie: maak een kind gelukkig!!
* Offerblokken in de kerk. Achter in onze kerk staat het beeld van de Heilige Antonius. Heeft u
enig idee hoe groot de “bijdrage” van de kerkgangers is voor deze heilige? Op 6 januari jl. heeft de
pastoor € 170,30 uit offerblok mogen halen. We mogen hopen dat de verloren voorwerpen teruggevonden zijn. De offerblok van de Heilige Gerardus liet € 5,35 zien. Twee prachtige beelden in het
interieur van de kerk. Mogen de vereerders van deze heiligen heil en zegen ervaren.
* Adventsactie 2014. Deze actie werd gehouden door middel van een bedrukte envelop in het
weekblad én de collectebus in de kerk. De actie was wederom bestemd voor onze zusterparochie in
India. Het mooie bedrag van € 1145,38 is binnengekomen, waarvoor hartelijk dank. Dankzij een
grote donatie heeft pastoor Van Meijl als eindbedrag € 2150,-- kunnen overschrijven op het conto
van de paters Salvatorianen in India. Zo wordt de financiële steun van onze parochie aan de
zusterparochie in India rechtstreeks en volledig overgeschreven. De parochianen zijn er heel blij
mee.. De school en internaat worden de volgende maand in gebruik genomen. Op de website van de
parochie vindt u meer uitleg en de laatste foto’s van het gebouw.
* Knielbanken in de kerk. Zoals in onze vorige Nieuwsbrief aangekondigd heeft de pastoor de kerkgangers op 14 en 21 december 2014 gevraagd wat zij hiervan vinden. Aan de hand van een papier
lichtte de pastoor het probleem toe met de vraag: wat moeten we doen?
In totaal zijn 150 papiertjes uitgedeeld (trouwe kerkgangers hebben maar op één zondag het exemplaar ingevuld !). Daarvan zijn er 94 teruggekomen. Hiervan hebben 44 stemmen gekozen om de
knielbanken in de kerk te laten; 19 stemmen vonden dat ze opgeruimd moesten worden; 17
stemmen adviseerden om de banken gedeeltelijk op te ruimen; 14 stemmen gaan akkoord met de
meerderheid. Niemand heeft het vakje “geen mening” aangekruist. Deze uitslag zullen we nu met
de leden van de financieel/materiële commissie bespreken en de nodige stappen ondernemen. Dank
aan degenen die een eigen woordje, een goede tip, op het enquêteformulier hebben geschreven.
* Op 21 januari 2015 zijn de 20 vormelingen ’s middags in de pastorie bij elkaar gekomen voor hun
startbijeenkomst. Ze gaan nu echt beginnen met het vormselproject. Maar eerst even kennis maken
met elkaar, het wij-gevoel ervaren, een groepsfoto maken en de nodige uitleg krijgen. Na een half
uur, met een drankje en koekje, is de start begonnen. Enthousiast beginnen we aan het project. De
voorbereiding op school, die uit 6 bijeenkomsten bestaat, is al gestart.
* De volgende nieuwsbrief hopen we begin maart te publiceren. Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen, dan zien we die gaarne tegemoet.

PAROCHIECHRONIEK
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Doopsels
* 14 december 2014: Saar Penners, dochter van René Penners en Kim PennersTermeer; Krokuslaan, Leende.
* 14 december 2014: Juul Cuijpers, dochter van Roel Cuijpers en Carlie van Dijk;
Sint-Jan Baptistastraat, Leende.
* 14 december 2014: Lotte van Lievenoogen, dochter van André van Lievenoogen
en Ingrid Laning; Averbodeweg, Sterksel.
* 22 december 2014: Luuk Daems, zoon van Koos Daems en Monique van den Broek en broertje
van Mike; Graspol, Eindhoven.
* 22 december 2014: Beer Stas, zoon van Anton Stas en Annie de Rond, en broertje van Wolf,
Moby en Rover; Renhoek, Leende.
* 25 januari 2015: Puck Jansen, dochter van Ruud Jansen en Linda Heijmans en zusje van Bram;
Schoolstraat te Leende.
* 25 januari 2015: Bart Kuijpers, zoon van Coen Kuijpers en Ilse Maas; Valkenswaardseweg in
Leende.
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat deze
kinderen veilig en gezond mogen opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en leven in de geest van
Jezus.

Overleden
* 18 december 2014: Toon Kerkhofs, echtgenoot van Toos Kerkhofs-Noten. Hij heeft
gewoond in Julianastraat en is 84 jaar geworden.
* 29 december 2014: Jeanne Kaerts-van der Palen, echtgenote van Frans Kaerts. Zij
heeft gewoond in de Oostrikkerstraat 2 en is 81 jaar geworden.
* 2 januari 2015: Maria Mesman-van Lieshout, echtgenote van Albert Mesman (†). Zij
heeft gewoond in de Dorpstraat en is 71 jaar geworden.
* 4 januari 2015: Lies van den Dungen-van Herk, weduwe van Toon van den Dungen. Ze heeft de
laatste 10 jaar gewoond in Leenderhof en is 85 jaar geworden.
* 8 januari 2015: Riek van Meijl-van der Zanden, echtgenote van Thomas van Meijl (†). Ze heeft de
laatste tijd gewoond in Leenderhof en is 91 jaar geworden.
* 9 januari 2015 : Drika Joppen-Broers, echtgenote van Driek Joppen (†). Ze heeft de laatste tijd in
Leenderhof gewoond en is 89 jaar geworden.
* 12 januari 2015: Theresia Visser-Hoogedoorn, echtgenote van Willem Visser (†). Ze heeft de
laatste tijd gewoond in Budel en is 94 jaar geworden.
* 13 januari 2015: Riet van de Laar-Engel, weduwe van Anton van de Laar. Ze heeft gewoond in
Leenderhof en is 92 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden
getroffen is. Wij wensen de familie 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 steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.
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PASSIECONCERT : ZONDAG 15 MAART 2015
Op zondag 15 maart a.s. houdt het Heezer Vocaal Ensemble een passieconcert in
de St. Petrus' Bandenkerk in Leende. Op het programma staan o.a. De Stabat
Mater van Caldera, Crucifixus for 8 voices van Lotti en het Agnus Dei van Rutter.
Het concert begint om 14.00u en de toegang is gratis.

STILLE OMGANG : 21 maart 2015
Traditiegetrouw vindt jaarlijks de Stille Omgang in Amsterdam plaats. Deze religieus meditatieve
omgang door het historisch centrum van Amsterdam wordt jaarlijks gedurende één nacht in de
maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige
mensen uit het hele land nemen eraan deel. In 2015 wordt de Stille
Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 21 maart 2015. ’s Avonds
rond 21.00 uur vertrekt de bus in onze regio en na een busreis en
optocht én plechtige eucharistieviering in Amsterdam hopen de
bedevaartgangers rond 5 uur weer terug te zijn.

Vanuit onze nieuwe parochie H. Nicasius zullen we aan de Stille
Omgang in Amsterdam deelnemen. U bent van harte welkom hieraan
deel te nemen. Het is een teken van onderlinge verbondenheid, van
een nieuw begin als grote parochie. Misschien krijgen we wel een
bus vol of een groot gedeelte ervan. De opstapplaatsen zijn in
Geldrop, Heeze, Sterksel, Mierlo én bij deelname ook in Leende (= bushalte tegenover restaurant
De Scheuter). De vertrektijd ligt tussen 20.30 uur en 21.15 uur, maar u krijgt het juiste tijdstip nog
te horen.
U kunt zich opgeven bij koster Mark Jongen, broedermeester Stille Omgang. Zijn adres is:
Stationsstraat 21, Geldrop; tel. 040-2862364 (iedere werkdag tussen 9.00-12.00 uur)
e-mail: brigida@onsbrabantnet.nl
Opgeven vóór 13 maart 2015.
De kosten bedragen € 14.- p.p. (voldoen bij het instappen in de touringcar)
Koffie en thee worden op de heenreis aangeboden.
Op 20 maart ontvangt u de exacte opstaptijd.
Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar dhr. Mark Jongen. e een wonder of mirakel wd.

IN MEMORIAM RIEK VAN MEIJL – VAN DER ZANDEN
Vele jaren hebben we als parochie mogen genieten van de zorg,
die Riek heeft besteed aan alles wat de kerk aangaat.
Samen met haar man Thomas van Meijl,
die van 1985 tot 1994 koster was,
zorgde ze voor alles wat er nodig was
om de liturgie in de kerk zo goed mogelijk te laten verlopen.
Dat betekende allereerst te zorgen dat de kerk op tijd open was
en zowel in de kerk als in de sacristie
alles in gereedheid werd gebracht voor de diensten:
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de gewaden klaarleggen voor de priester,
en voor de misdienaars of acolieten,
de kaarsen aanmaken en alles klaar zetten
wat er voor de dienst nodig was.
En toen was er nog iedere dag een heilige Mis.
Daarbij kwam dan nog het extra werk bij uitvaarten, huwelijken of jubilea.
Daarnaast zorgde Thomas voor de ‘was’ van de kaarsen
en Riek voor de ‘was’ van al het linnengoed:
altaardwalen, alben, superplies, kelk, doekjes, enz.
Maar de hele kerk moest er van binnen tip top uitzien.
Niet alleen de vloeren moesten het ontgelden,
maar bij een grote poetsbeurt werden alle kruiswegstaties van de muur gehaald.
Samen met Coleta de Zwart werden de lijsten van de kruiswegstaties geboend
tot ze er als nieuw uitzagen. Alles moest blinken.
En als er koper gepoetst moest worden,
werd de hele familie van der Zanden opgetrommeld
en was het er een gezellige boel in de sacristie.
Maar blinken deed het.
Een ander kenmerk is haar grote betrokkenheid bij ons dameskoor.
Vanaf het begin, op 8 september 1967, is Riek koorlid geweest
en heeft ze met heel veel plezier en toewijding haar taak vervuld.
Om gezondheidsredenen moest ze het koor na meer dan 40 dienstjaren
vaarwel zeggen en dat deed haar pijn.
Een ander hoofdstuk betrof haar diensten in Leenderhof.
Ook daar was Riek altijd present en zag er alles even piekfijn uit.
In de tijd dat er geen Leenderhof was en de bewoners tijdelijk gehuisvest werden
in de toenmalige (leegstaande) verpleegstersflat van Kempenhaeghe
moest iedere zaterdag daar alles geregeld worden
om er in de zaal met de mensen eucharistie te kunnen vieren.
En Riek deed dat met liefde en plezier.
Zowel voor de zorg in de kerk als de zorg in Leenderhof
zijn wij Riek veel respect en veel dank verschuldigd.
In alle bescheidenheid en eenvoud
heeft ze dat allemaal voor onze Lieve Heer gedaan.
Nu mag zij voor altijd deelnemen
aan de hemelse liturgie bij haar en ons aller Vader.
(emeritus-pastoor A. van Loon)

TER INSPIRATIE : God voelen in alle dingen
Hieronder volgt een tekst van de bekende Toon Hermans (Al de dagen van ons leven, p. 332)
Ik weet dat ik meer voel
dan ik in woorden zeggen kan.
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Dat is met alle mensen zo
Ik kan God voelen in alle dingen en in mijzelf (…)
Als ik ‘s morgens opsta
uit het donker, in het licht
en ik beweeg,
dan voel ik die beweging
door mijn hele lijf gaan
en de gedachten bewegen mee in mijn hoofd.
Dat bewegen komt niet uit deze wereld.
Uit mijzelf beweeg ik niet.
Dat is God in ons.
Dat kan niemand anders zijn .
En als ik dan het raam opendoe
dan ruik ik in de frisse lucht
de geur van God
en ik zie met eigen ogen
het daglicht
onhoorbaar binnenkomen.

Dan haal ik diep adem
voor het open venster
en de kou die binnenkomt
is warmte.
Alles wat ik dan nog zeggen wil
is minder dan ik voel. (Toon Hermans, oktober 1997)

KALENDER
* 1 februari 2015: gezinsviering die in het teken staat van onze dopelingen van de laatste jaren. De
dopelingen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De viering begint om 11.30 uur en
herinnert ook aan het feest van Maria Lichtmis: de opdracht van Jezus in de tempel. We willen
deze kinderen ook aan God toevertrouwen.
* 8 februari 2015: om 11.30 uur: presentatieviering van onze 20 vormelingen. De
viering heeft als thema: in vuur en vlam. Hoe kom je daartoe?
* 12 februari 2015: van 15.00 – 16.00 uur is er voor de Leendse 90-plussers een
ontmoeting met het prinsenpaar van De Lindse Blaos in de pastorie.
* 14 februari 2015: om 19.30 uur: carnavalsmis met prins Marc dun Urste en prinses
Marieke en jeugdprins Maks en jeugdprinses Lynn en vele, vele carnavalsvierders.
Allen hartelijk welkom.
* 18 februari 2015: Aswoensdag. Om 19.00 uur eucharistieviering in de kerk met uitreiking van het
askruisje; afsluiting van de dolle carnavalsdagen;
* 20 februari 2015: 14.00 uur: plechtige eucharistieviering b.g.v. het gouden huwelijksfeest van
Peter en José Vogels.
* 1 maart 2015 : om 11.30 uur: kennismakingsviering met onze eerste communicanten.
=======================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com
De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

