
   

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 
 

Op 31 oktober 2017 eindigt het Lutherjaar. Het is dan 500 jaar geleden dat Maarten Luther (1483-

1546) een lijst met 95 stellingen opstelde en volgens overleving aan de kerkdeur van de slotkerk te 

Wittenberg (Duitsland) vastspijkerde.  

 

Deze geleerde monnik, theoloog en predikant  had kritiek op de theologie én 

de kerkorde van Rome. Hij werd zo boos op de "handelspraktijken" van de 

toenmalige kerk dat hij in 1517 zijn 95 stellingen opstelde en onder de 

theologen verspreidde en zo ontstond het begin van de Reformatie, een 

vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. 

 

Voor ons is de vraag belangrijk : welke betekenis heeft Luther voor onze 

hedendaagse kerk? 

 

Als wij op het einde van dit Lutherjaar stilstaan bij deze historische persoon, dan komen de 

volgende woorden in ons naar boven : macht, geld, hervorming, bijbellezen. 

 

* macht : we weten allemaal dat de kerk een machtig instituut is, wereldwijd verspreid. De kerk 

heeft een grote invloed en dient zich steeds bewust te zijn dat zij de blijde boodschap van Jezus 

dient te verkondigen, in woord én daad. Machtsmisbruik zou niet mogen voorkomen. De kerk dient 

een dienende kerk te zijn naar het voorbeeld van Jezus. 

 

* geld : hoe vaak waarschuwt Jezus ons voor eigen rijkdom en weelde !! Geld is zo aantrekkelijk en 

geeft immers macht. De kerk mag zich niet laten verleiden, maar dient de weg van de evangelische 

armoede te gaan.  
 

* hervorming : als de kerk trouw wil blijven aan Jezus' opdracht, dan dient zij zich voortdurend te 

bekeren, te vernieuwen, te zuiveren. De kerk bestaat immers uit concrete mensen die door Jezus 

geïnspireerd zijn, maar die ook zwak  zijn én tekort schieten. 

 

* bijbellezing : met heel veel toewijding heeft Luther zich ingezet om de bijbel 

toegankelijk te maken voor de gewone gelovigen. Hij heeft die Latijnse bijbel 

vertaald in het Duits en dichter bij de gelovigen gebracht. Het woord van God 

dient gehoord én gelezen te worden. De bijbel blijft voor de christenen een 

actueel en inspirerend boek. 

 

Maarten Luther is meer dan zomaar een bijbelvertaler. Hij is een van de klokkenluiders in de 

kerkgeschiedenis, die ons er opnieuw van bewustmaken dat Gods kerk altijd dynamisch is en aan 

vernieuwing onderhevig. Voor ons allen is die boodschap nog steeds brandend actueel. 

 

Met vriendelijke groet,  
p. W. van Meijl 

 

  Jaargang 8, nummer 8,  oktober  2017 
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PAROCHIEBERICHTEN 
* Met heel veel voldoening kijken de leden van het parochieel dameskoor terug op 

hun gouden jubileum, dat ze in het weekend van 9 en 10 september jl. hebben 

gevierd. De dames hebben het feest als heel fijn ervaren en de grote betrokkenheid 

deed hen zichtbaar goed. Op blz. 4 en 5 staat een herinnering aan dit jubileum. 

 
* Tijdens de receptie op 7 september 2017 in het gemeentehuis te Heeze kreeg p. W. van Meijl van 

wethouder Toon Bosmans te horen dat het gemeentebestuur n.a.v. het centrumplan wel degelijk 

rekening heeft gehouden met de gebrandschilderde ramen voor de raadzaal en het trappenhuis van 

het oude gemeentehuis (zie Nieuwsbrief, november 2016, p.6). De wethouder beloofde dat bij de 

afbraak van het oude gemeentehuis deze gebrandschilderde ramen er eerst uitgehaald zullen 

worden, gerestaureerd en dat ze dan een goede plaats krijgen in het nieuwe gemeenschapsgebouw. 

 

* Toevallig kwam ons onlangs ter ore dat de vrijwillig(st)ers in de gemeente Heeze-Leende jaarlijks 

een vrijwilligerswaardering ontvangen. Een leuk presentje waarmee de gemeente de vele vrijwilli- 

gers wil bedanken voor hun inzet. Bij navraag werd duidelijk dat iedere vrijwillig(st)er die in de 

gemeente Heeze-Leende werkt, hiervoor in aanmerking komt. Dus ook de vele vrijwilligers op 

kerkelijk gebied. Ons secretariaat kent de kleine 200 vrijwillig(st)ers, die in onze geloofsgemeen- 

schap dienstbaar zijn. Ook zij komen dus in aanmerking voor dit jaarlijks presentje. We zullen hen 

via de Nieuwsbrief hiervan op de hoogte houden. 

 

* Op 16 oktober a.s. hoopt onze dorpsgenoot Toos Beliën-Rozemeijer haar 99
e
 verjaardag te vieren. 

Ze verblijft in Woonzorgcentrum Berkenheuvel, Grote Bos 8 in 5666 AZ Geldrop. Dus vanaf die 

dag is ze in haar 100
e
 levensjaar. Van harte proficiat. 

 

* De volgende Nieuwsbrief hopen in het 1
e
 weekend van november uit te geven. 

 

VANUIT  DE  NIEUWE  PAROCHIE  

 
Op woensdag 20 september jl. heeft het pastorale team van de H. Nicasiusparochie in de pastorie te 

Leende vergaderd. Het voltallige team was aanwezig, d.w.z.  

pastoor Sjef van de Maazen (Geldrop en de andere kernen) 

en de drie pastores (J. Kloeg uit Mierlo, p. Mervin uit Heeze en p.W. van Meijl, Leende en Sterksel) 

én de diaken Henri van Leuken. 

 

Op vraag van een aanwezige deelde pastoor Van der Maazen mee dat het kerkbestuur van de H. 

Nicasiusparochie momenteel bestaat uit: 

Mgr. R. Mutsaerts, voorzitter 

Dhr. Wim van Bree (Mierlo) : secretaris 

Dhr. Geert Geurts (Heeze) : penningmeester ad interim 

Dhr. John Hessels (Mierlo) : beheerder gebouwen 

Mevr. Anneke Hulsen (Leende) : vrijwilligersbeleid 

 

Voor correspondentie met het bestuur, voor bestuurlijke zaken, verwijzen we naar het e-mailadres: 

secretariaat@parochienicasius.nl  

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@parochienicasius.nl
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  3 september 2017: Jane Dilber, dochter van Danijel Dilber en Ankie Tonk,  

    Kattestraat. 

* 17 september 2017 : Sven van Ham, zoon van Niels van Ham en Francis Kuipers 

   en broer van Lukas, Strijperstraat. 

* 24 september 2017 : Fien Roosen, dochter van Rob Roosen en Anne van  Dijk en 

   zusje van grote broer Jip, Budel. 

 

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. 

 

Overleden 

* 12 september 2017 :  Harrie van de Laak, echtgenoot van Els van de Laak-Vermeer. Hij 

    woonde in Euvelwegen en is 68 jaar geworden. 

* 18 september 2017 : Jack van Kuijk, echtgenoot van Riek van Kuijk-van Dijk. Hij 

    woonde in de Margrietlaan en is 83 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. 

 

 

 

OKTOBERMAAND = MAAND  VAN  DE  ROZENKRANS 

 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar in de maand oktober het rozenhoedje 

bidden. U bent hierbij van harte welkom. Elke maandagavond om 19.00 uur verzamelen 

we ons voor het gebed in de kerk. Er zal telkens een koor aanwezig zijn en enkele 

Marialiedjes zingen. Het rozenhoedje wordt gebeden en ook de litanie van Maria. We 

bidden dat we op voorspraak van Maria geluk en vrede mogen ervaren. 

 

MISSIO : Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso  

 
In oktober is het Wereldmissiemaand en MISSIO besteedt dit jaar aandacht aan de 

katholieke gelovigen in Burkina Faso met het thema: een oprecht hart wordt altijd 

beantwoord. 

Burkina Faso, het voormalige Opper-Volta, is een West-Afrikaans land, dat relatief 

vreedzaam is, maar wel zeer arm. De naam Burkina Faso betekent: land van de 

oprechte mensen. 

Missio wil steun verlenen aan meisjes en vrouwen die in een opvangcentrum 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwislI6o78LWAhUFPVAKHYW_CkAQjRwIBw&url=https://www.lookinggoodtoday.com/heren-sieraden/heren-kettingen/rozenkransen&psig=AFQjCNEbyTCTpgWVDlBaregEbhlT7le3aQ&ust=1506515928932440
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terecht zijn gekomen, omdat ze uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten. Ze zouden heks zijn. Het 

geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. Gelukkig dat congregaties van zusters en ook 

gezinnen van catechisten deze slachtoffers bescherming en onderdak kunnen geven. 

 
Missiezondag is de dag, het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een 

wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons 

niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of 

dat vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies 

die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen.  

 

Help onze medegelovigen in Burkina Faso.  

 

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort 

uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.  

Meer informatie: www.missio.nl 
 

 

HERINNERING  AAN  ONS  JUBILEUM  :  DANK  U  WEL 
 

Wat een geweldig feest hebben wij gehad, dankzij u allemaal. 

 

Het begon al op zaterdag 9 september 2017 in Leenderhof met een mooie eucharistieviering, 

gezongen door ons dameskoor, en daarna koffie met cake voor alle bewoners. Het was een gezellig 

samenzijn. 

Zondagochtend, 10 september, werden we 

verrast door een prachtig versierde kerk door 

de siergroep. Voor de ingangen van de kerk 

was een bloemenzee van gouden roosjes, 

gemaakt door de feestcommissie. Het was een 

mooi binnenkomen. 

In de kerk was het behoorlijk druk. Het was 

fijn om voor een goed gevulde kerk onze 

feestmis ten gehore te brengen, samen met de 

leden van het mannenkoor. Het was de mis van 

Gounod. 

 

Op het einde van de eucharistieviering sprak pastoor Van Meijl woorden van dank en waardering 

uit en feliciteerde de jubilarissen.  

Een bijzondere vermelding verdient de gouden jubilaris Mariet Maas-Thijssen. Zij heeft met heel 

veel toewijding en met trouwe inzet vanaf het begin, op 8 september 1967, meegezongen in het 

koor. Voor deze betrokkenheid  ontving zij een lintje met gouden medaille van de Nederlandse Sint-

Gregoriusvereniging, opgespeld door de pastoor. Ook kreeg ze een gouden hangertje én een 

oorkonde.  

Op deze feestdag werd ons dameskoor aangevuld door Mariet van Lieshout-Geven, die enkele jaren 

geleden om gezondheidsredenen moest stoppen. Ook Mariet was vanaf het begin bij het dameskoor.  

We werden in de viering ook hartelijk toegesproken door onze burgemeester, die ons daarna 

persoonlijk, samen met zijn echtgenote, een witte roos aanbood. 

Na het slotlied kregen we zeer vele handen te schudden van de parochianen die in de kerk aanwezig 

waren. Geweldig, het was hartverwarmend !! Vele felicitaties hebben we mogen ontvangen. Dank u 

wel. 

 

Na de eucharistieviering zijn alle koorleden met partner naar het Brouwershuis gegaan, waar de 

rode loper en de gouden roosjes ons welkom heetten. Onder het genot van koffie en vlaai hebben 
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we dit gouden feest voorgezet. De leden van het mannenkoor zongen ons toe en 

hadden een leuk presentje voor ons. Nadien werd er op het feest geproost. 

 

’s Avonds was er een lekker warm buffet in Brouwershuis. Weer een verrassing, want 

Maria en Mary (m&ms) kwamen ons spontaan feliciteren met een prachtig, zelf 

gemaakt, lied. Tussen de aardappelen en het toetje werden de schriftelijke felicitaties 

voorgelezen. Op het einde van dit samenzijn kregen we van pastoor Van Meijl een 

prachtige kaars, een mooie foto van alle koorleden, een persoonlijke kaart én een 

herinneringsboekje, waar alle leden hun persoonlijke ervaringen met het koor in 

hadden geschreven. 

 

Het was in één woord : GEWELDIG. 

Daarom onze dank aan iedereen, die in welke vorm dan ook, zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen aan het doen slagen van deze bijzonder mooie dag. HARTELIJK DANK. 

Het is, zoals oud-voorzitter An Hurkens zei: “Het was een dag met een dik gouden 

randje.” 

En dat was het ook. Iedereen ZEER HARTELIJK DANK. 

                              Parochieel Dameskoor 

 

PAUSELIJKE  ONDERSCHEIDING 

 
In onze vorige Nieuwsbrief zijn onze gedachten uitgegaan naar de vele vrijwilligers die we in onze 

geloofsgemeenschap hebben. Hun jarenlange en trouwe inzet waarderen we zeer. 

 

De parochie en de officiële kerk weten hoe belangrijk het parochiële vrijwilligerswerk is. Daarvoor 

bestaan er diverse tekenen van waardering. Een hoge kerkelijke onderscheiding is de  pauselijke 

onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”. Deze onderscheiding is iets bijzonders. Het is een 

waardering van de paus. Dat is heel bijzonder en dat moet gekoesterd worden. Pastores moeten 

ervoor zorgen dat deze onderscheiding niet tot de normale, vanzelfsprekende dingen van het 

kerkelijk leven gaat behoren. Daarom is een zorgvuldige afweging tot deze aanvraag noodzakelijk. 

  

Diverse parochianen uit onze gemeenschap hebben de pauselijke onderscheiding ontvangen. 

Hieronder volgt een overzicht, zoals we dat in het archief hebben gevonden: 
 

persoon datum verdienste pastoor 

    

Frans Groenen nov.1953 40 jaar dienstbaar, 

dirigent mannenkoor 

Frans de Wijs 

Karel de Win aug. 1969 dirigent mannenkoor Frederik Woestenburg 

Harrie van den Broek 25 juni 1975 25 jaar beheercommissie 

van het patronaat 

Ad van Loon 

Lies van Kuijk 1980 verdienste in KVO Ad van Loon 

Gerard Rutten 05-11-1988 25-jarig dienstbaarheid Ad van Loon 

Jan Louwers 20-11-2005 koorzanger, klusjes, enz. Wim van Meijl 

Adriaan v.d. Laak 06-04-2008 koorzanger, koster, enz. Wim van Meijl 

Antoon van Dijk 23-11-2008 65 jaar koorzanger Wim van Meijl 

Jac Maas 30-10-2011 60 jaar koorzanger Wim van Meijl 

Nico Maas 19-05-2013 55 jaar koorzanger Wim van Meijl 

 
De aanvraag voor een pauselijke onderscheiding gebeurt door de pastoor van de parochie. Onze 

pastoor Sjef van der Maazen is geen voorstander voor het aanvragen van deze onderscheiding, zoals 

hij nogmaals duidelijk heeft verwoord naar het bestuur van ons dameskoor op 11 juli 2017. Onder 
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zijn leiding zal in de Nicasiusparochie geen aanvraag naar het bisdom en Rome verzonden worden, 

aldus de pastoor. 

 
  

BELEIDSNOTA   VAN  ONZE  BISSCHOP 

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

citeren we het onderstaande over kwetsbare geloofsgemeenschap én crisis rond de Godsvraag. 

(Hoofdstuk 1 : blz. 4 en 5) 

Kwetsbare geloofsgemeenschap 

Veel zorgen van het bisdom ’s-Hertogenbosch zijn de zorgen van alle 

bisdommen in ons land. Onze Kerk is in Nederland kwantitatief uitermate 

kwetsbaar geworden. Het christelijk geloof verdwijnt steeds meer naar de 

achtergrond. Minder deelname aan de Eucharistie; minder deelname aan het 

overige leven van de Kerk (doopsel, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, 

kerkelijke uitvaart; catechese, diaconie) en minder inkomsten bepalen het beeld. 

In een relatief korte tijd is de katholieke gemeenschap ernstig verzwakt. Door 

het nieuws over het seksueel misbruik binnen de Kerk maar ook door 

spanningen rond fusies en kerksluitingen straalt de Kerk voor velen weinig aantrekkelijkheid uit. 

 

Crisis rond de Godsvraag 

Wij spreken veel en terecht over een kerkcrisis die zich uit in minder mensen en middelen. Maar, 

naar mijn overtuiging, gaat onder deze kerkcrisis een diepere, kwalitatieve crisis schuil: de twijfel 

omtrent God en zijn betrokkenheid op deze wereld en ons eigen leven. De katholieke filosoof 

Charles Taylor beschrijft in zijn indrukwekkende studie Seculiere tijd hoe het christelijk geloof in 

de westerse wereld rond 1500 min of meer vanzelfsprekend was en in 2000 niet meer dan een optie 

is geworden. Breed leeft er binnen onze samenleving, maar ook binnen de Kerk, een religieuze 

onzekerheid. Het is belangrijk om dat te onderkennen. In dit opzicht is de grens tussen binnen en 

buiten de Kerk hoogst betrekkelijk geworden. 

De crisis rond de Godsvraag impliceert dat veel parochianen over hun geloof maar moeilijk kunnen 

spreken en, als zij erover spreken, is dat bijna altijd op het niveau van deugden, waarden en normen. 

Op zich is daar niets mis mee maar het is, vanuit Bijbels perspectief, wel ernstig als de relationele 

dimensie van het geloof uit het blikveld verdwijnt. De God van de Schrift is immers een Gij die 

zich aan ons openbaart, die ons aanspreekt en die wij kunnen antwoorden in ons gebed en door de 

weg van de navolging te bewandelen. Het vormt de vaste overtuiging van de Kerk der eeuwen dat 

God zich op het hoogtepunt van de tijd een gezicht gegeven heeft in Jezus Christus: “Wie de Zoon 

ziet, ziet de Vader” (vgl. Johannes 14,9). 

 

 

HOE ROEPEN WE ELKAAR TER VERANTWOORDING ? 

‘Eerwaarde, ik heb u nodig.’ 

Het is niet eenvoudig om de ander in vertrouwen en kracht aan te spreken. De raad van Jezus is 

verhelderend: spreek de ander aan! Eerst onder vier ogen. Met als inzet: de relatie herstellen, 

verzoening tot stand brengen. Geluk ervaren. 

Lukt het niet, luistert de ander niet, probeer het dan met zijn tweeën, adviseert Jezus. Haal er hulp 

bij. Professionele hulp. Wie weet. 

Blijft de deur nog dicht, probeer het dan met de hele club. Doordring hem of haar van de pijn en het 

verlangen hem of haar te behouden. 

http://www.michaelparochie.com/website/index.php/nieuws/
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Maar er is een grens. Soms moet je zeggen: dit kan niet, zo kunnen wij niet met je verder. Ik moet 

breken. Ontbinden is pijnlijk, het schuurt aan je ziel, maar toch is dat in Gods naam soms beter… 

En, vergeten we niet: tollenaars en heidenen blijven welkom, zegt Jezus, de Vader staat op de 

uitkijk… 

Een verhaal over paus Johannes XXXIII, toen hij nog bisschop Roncalli was. Hem kwam ter ore, 

dat een van de pastoors van zijn bisdom ernstig aan de drank was. Hij was vaker in het café dan in 

de pastorie. Niemand durfde hem hierop aan te spreken. Hij ging wel over de tong, maar, iemand 

anders moest het maar vertellen. 

Roncalli ging naar het dorpje van de pastoor. Hij belde aan in de pastorie. Niemand thuis. Dan maar 

naar het café. En daar zat de pastoor aan de borrel. 

Roncalli pakte hem niet bij de kraag, nagelde hem niet te midden van parochianen en cafébezoekers 

aan het schavot. Nee, hij liep er rustig naar toe, tikte hem op schouders en fluisterde: ‘Eerwaarde, ik 

wil u graag spreken. Ik heb u nodig. Ik zou bij u willen biechten, is dat mogelijk?’  

 

CURSUS : GROEIEN IN OUDER WORDEN 
 

Vanuit de Nicasiusparochie wordt deze cursus voor ouderen in onze parochie aangeboden onder 

begeleiding van geestelijk verzorger Martien van Duijnhoven. Met elkaar wordt op zoek gegaan 

naar de betekenis van geloven in relatie tot ouder worden. Het gaat over groeien in spiritualiteit. 

 

De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend in het Martinushonk in Heeze (gelegen naast de kerk). 

De cursusdagen zijn 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november, 5 en 12 december. 

 

Nadere informatie wordt gegeven op dinsdag 10 oktober 2017 om 10.00 uur in het Martinushonk in 

Heeze. Informatie is ook op ons secretariaat, Dorpstraat 48,  te verkrijgen 

 

KALENDER 

 
* 2 oktober : om 19.00 uur : rozenhoedje bidden in de kerk waarbij het mannenkoor voor het zingen 

van de Marialiedjes zorgt. . 

 

* 9 oktober : om 19.00 uur : rozenhoedje bidden in de kerk waarbij het dameskoor voor het zingen 

   van de Marialiedjes zorgt.  

  

* 13 oktober : 14.00 uur : feestelijke eucharistieviering in de kerk b.g.v. het gouden huwelijksfeest 

   van Toos en Frans van Weert-Hurkmans. Beide parochiële koren zullen zingen. 

 

* 14 oktober : om 16.30 uur : feestelijke eucharistieviering in Leenderhof  b.g.v. het 60-jarig  

   huwelijksfeest van Jan en Frida van Dijk. De Torenzangers zorgen voor de muzikale begeleiding. 

 

* 16 oktober : om 19.00 uur : rozenhoedje bidden in de kerk waarbij het mannenkoor voor het  

   zingen van de Marialiedjes zorgt.  

 

* 22 oktober : om 11.30 uur : toediening van het doopsel aan Puck Maas, dochter van Edwin Maas 

   en Ricky van de Kruis en zusje van Lise en Dries. 

 

* 23 oktober : om 19.00 uur : rozenhoedje bidden in de kerk waarbij de Torenzangers zorgen voor 

   het zingen van de Marialiedjes.  
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*  28 oktober : Leenderhof : om 15.30 uur  : Allerheiligen/Allerzielenviering met medewerking van 

   het mannenkoor. Een gedachtenisprentje van de overledenen zal worden uitgereikt. 

 

* 29 oktober : om 10.00 uur : plechtige hoogmis waarin we het feest van Allerheiligen vieren. Van  

   harte welkom op dit feest. 

 

* 30 oktober : om 19.00 uur : rozenhoedje bidden in de kerk waarbij het dameskoor zorgt voor het 

   zingen van de Marialiedjes.  

 

* 2 november : Feest van Allerzielen. Om 19.00 uur eucharistieviering, waarin de gestorvenen 

   van het afgelopen jaar bijzonder worden gedacht. Een muzikaal trio zorgt voor de begeleiding. 

  

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

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/

