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VOORWOORD
De meimaand is voor veel gelovigen de maand, waarin Maria centraal staat. Naar jaarlijkse
gewoonte gaan veel christenen in deze maand op bedevaart: naar Ommel, Meerveldhoven, Handel,
Den Bosch, Oirschot, Kevelaer, Banneux, enz.
Als parochiegemeenschap zijn we op 30 april jl., op de vooravond van de meimaand, naar Ommel
gegaan en vele mensen uit Leende waren in die viering aanwezig. Dat is fijn en bemoedigend en
geeft dat gevoel van verbondenheid. Ons parochieel dames- en mannenkoor zorgde voor de
muzikale begeleiding en het gilde gaf het geheel een feestelijk tintje.
Fijn.
Elk jaar opnieuw verbaast het de aanwezigen dat er zoveel kaarsjes en
kaarsen bij dat Mariabeeld in Ommel branden én door de pelgrims
ontstoken worden. Maria wordt hier vereerd onder de titel “ Troosteres
in elke nood”; Dat er veel nood is onder de mensen, geestelijke en
lichamelijke nood, moge duidelijk zijn als we die vele kaarsjes zien
branden. Ieder kaarsje verwijst immers naar een intentie. Iedereen die
hier bij Maria een kaarsje ontsteekt, weet waarom hij/zij dit doet: uit dankbaarheid, maar ook
vanwege zorgen en problemen, ziekten en noden.
Maria is voor veel mensen in onze tijd een inspirerende figuur, een moeder bij wie menigeen
aanklopt, een tijdje bij haar beeld doorbrengt en kracht en energie ervaart. Maria is de moeder van
Jezus en ook onze moeder. Bij haar kunnen we terecht. Zij was bij de leerlingen van Jezus toen de
H; Geest over hen neerdaalde en hen de kracht gaf om die blijde boodschap van Jezus in woord én
daad uit te dragen. Maria is het voorbeeld van geloof en trouw. Zij bleef in haar eigenaardige zoon
Jezus geloven en zij bleef trouw tot onder het kruis, tot in zijn dood.
Maria wordt gezien als iemand van ons, een heel eenvoudige vrouw, een joods
meisje, iemand die toch een heel bijzondere moeder was. Daarom wordt ze met
een blauw kleed afgebeeld. Blauw is het symbool van de menselijkheid. Omwille
van haar voorbeeldig leven wordt zij gezien als iemand bij wie men steeds
terecht kan voor hulp en steun. Maria heeft naast deze menselijke natuur ook een
goddelijke dimensie, omdat zij de moeder van God is. Zij is uitzonderlijk
begenadigd door God. Zij is onze middelares, onze voorspreekster bij God. Via
Maria gaan we naar Jezus en bidden om kracht en vertrouwen.
Mogen we in deze meimaand groeien in geloven en moge dat geloof onze kracht zijn.|
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Het is in onze parochie gebruikelijk dat de toekomstige vormelingen zich aan de geloofsgemeenschap voorstellen. Dan weten de aanwezigen tenminste wie deze vormelingen zijn. In het verleden
hebben de leden van de werkgroep steeds een extra viering georganiseerd. Dit jaar wilden ze het
echter anders doen, want gewoonlijk zitten de eigen familieleden in die presentatieviering en niet de
“gewone zondagse kerkgangers”’ Zo hebben op 3 april de 24 vormelingen zich in de hoogmis om
10 uur voorgesteld aan de aanwezige kerkgangers. De kerk was goed gevuld en de viering was een
goede combinatie tussen de gebruikelijke hoogmis én de presentatieviering met als thema:
vriendschap geeft kleur aan je leven (zie vorige Nieuwsbrief)
* Op 5 april deelt het parochieel missiecentrum mee dat de opbrengst voor de vastenactie € 528,-bedraagt. Hartelijk dank voor uw steun aan het project: zonne-energie voor medische hulpposten in
de bush van “North-West”Provincie in Kameroen.
* In het kader van de vormselvoorbereiding staat ook een sociale activiteit gepland. Dit jaar hebben
de moeders gekozen om een bezoek te brengen aan het klooster
van onze pastoor in Hamont. Met de huifkar zijn de vormelingen
met hun begeleiding naar Hamont gereden, waar ze door de
pastoor werden verwelkomd en de nodige uitleg over het klooster
kregen. In de kapel was een korte bezinning met licht en kaarsjes.
Daarna een verkenning door het klooster en het internaat. Een
drankje hoorde er natuurlijk ook bij en als slot werd het
gezelschap op een ijsje getrakteerd. Even op de foto terwijl de
vormelingen op het eilandje in de vijver van het klooster staan.
* In de hoogmis op 17 april jl. hebben we het diamanten huwelijkspaar Leonard Bakx en Mien
Bakx-Verouden verwelkomd b.g.v. hun 60-jarig huwelijksfeest. We hebben stil gestaan bij dit
jubileum en het bruidspaar toegezongen te midden van hun kinderen, kleinkinderen en de vele
kerkgangers. Van harte proficiat en Gods zegen voor de toekomst met dank voor de bijzondere inzet
voor onze parochie. (Leonard was 35 jaar trouwe collectant)
* Op de eerste maandag van de maand komen de leden van de werkgroep, die het interieur van de
kerk zuiver houden, bijeen om hun belangrijke taak te vervullen. Zo waren ze ook samen op
maandag 2 mei en hebben in de pastorie tijdens de koffiepauze een traktatie ontvangen, want er was
feest. Riek Schenkels van de Valkenswaardseweg werd gehuldigd en bedankt voor haar 25-jarig
vrijwilligerswerk. Uit handen van pastoor Van Meijl ontving ze een parochiële oorkonde.
Dankjewel voor deze trouwe inzet en betrokkenheid inzake de kerkpoets.
* Op het einde van deze Nieuwsbrief (blz. 5) is een flyer toegevoegd. Dit is een initiatief van enkele
enthousiaste moeders van onze vormelingen. Zij willen starten met een jongerenviering en hebben
daarbij alle medewerking van de pastoor ontvangen. De flyer is gericht tot de ouders van de
vormelingen met de vraag of ze met hun tiener(s) eens willen praten over de drie gestelde vragen.
We hopen op positieve reacties van ouders én jongeren. Samen willen we hier gemeenschap van
Jezus zijn.
* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van juni te laten verschijnen. Reacties en
suggesties zijn altijd welkom. Met elkaar mogen we communiceren om zo onze gemeenschap vitaal
te houden.

PAROCHIECHRONIEK

3

Doopsels
* 10 april 2016 : Janske Keijsers, dochter van Johan Keijsers en Susan Coppens
en zusje van Hein, Maarheezerweg-Zuid.
* 24 april 2016 : Stan Heijmans, zoon van Coen Heijmans en Wendy
Matheeuwsen en broertje van Ties, Halvenne.
* 1 mei 2016 : Lynn Schoone, dochter van Maarten Schoone en Karin Lamers
en zusje van Jordy, Paaldijk.
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
* 3 april 2016 : Marietje Noten-Thijs, weduwe van Sjef Noten. Ze heeft de laatste jaren
gewoond in het Leenderhof en is 90 jaar geworden.
* 18 april 2016 : Lucia van Dijk-Knoops, echtgenote van Bart van Dijk. Ze heeft
gewoond in Boschhoven en is 84 jaar geworden.
* 24 april 2016 : Peter Vogels, echtgenoot van José Vogels-Korting. Hij heeft gewoond
in de Nachtegaallaan en is 79 jaar geworden.
* 1 mei 2016 : Netty Kuijpers-Maas, echtgenote van Wim Kuijpers. Ze heeft gewoond
in de Pomperschans en de laatste jaren in Taxandria en is 82 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 hen steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

Geloven in de ander
Steun de week Nederlandse missionarissen

Pinksteractie : 7 t/m 15 mei 2016
Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Missionaris
of missionair werker zijn, betekent concreet handen en voeten geven aan Geloven in de ander. Door
hun werk zeggen zij: Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt
en hoe anders jij ook bent. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in
de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft deze mensen kracht en moed om hun eigen situatie te
veranderen. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst.
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KALENDER
* 13 mei 2016 : in de viering om 19.00 uur zullen onze 24 vormelingen het sacrament van het
vormsel ontvangen door mgr. R. Mutsaerts. De zanggroep Switch zorgt voor de
muzikale begeleiding.
* 21 mei 2016 : n.a.v. het 55-jarig bestaan van de Lindse Blaos wordt om 19.00 uur
een heilige mis gevierd in de feesttent in de Breedvennen. Van harte welkom in deze
viering. Het is een teken van saamhorigheid en feestelijk gedenken. Proficiat met dit
jubileum en dank voor de goede samenwerking tussen kerkgemeenschap en Lindse
Blaos.
* 25 mei 2016 : Mariaviering in de kerk, voor de bewoners van Leenderhof, maar ook voor andere
belangstellenden.
* 29 mei 2016 : in de viering om 10.30 uur zullen 21 kinderen hun eerste communie doen. Na een
lange voorbereidingstijd komt dan de grote dag voor hen én hun gezin.

=======================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com
De pastor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl
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