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VOORWOORD 

 

Onlangs stond er in het Eindhovens Dagblad een artikel over “ Vakantietijdstress. Echt, dat 

bestáát.” Met allerlei voorbeelden werd duidelijk gemaakt dat heel wat gezinnen zich echt druk 

maken voordat het zover is. Ze moeten nog van alles regelen en kunnen niet goed tegen die 

spanning. “Doen mensen het zich vaak ook niet een beetje aan?” vraag je je dan af. 

In ieder geval staat de vakantie voor de deur. Een heerlijke tijd van ontspannen, van genieten, van 

anders leven, van nieuwe ervaringen opdoen. 

Voor veel mensen is de vakantietijd bij uitstek de tijd om op weg te gaan, naar een andere plaats, 

naar het buitenland, naar een onbekende bestemming. Hoeveel mensen zie je niet te voet op weg 

gaan? In het buitenland, in eigen land. We hebben in Nederland ook prachtige wandelwegen, korte 

en lange afstandsroutes.  Ik denk aan het bekende Pieterpad, van Pieterburen aan de Groninger 

waddenkust  naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Zelf heb ik het geluk gehad hele stukken 

hiervan te mogen lopen. 

Wat kenmerkend is voor al die mensen die een pelgrimstocht maken: ze 

hebben zo weinig mogelijk bagage bij zich. Alleen wat echt noodzakelijk is, 

gaat mee: wat kleding, een routebeschrijving, wat drinken of fruit. Zo’n lange 

wandeltocht wordt een oefening in het loslaten: loskomen van de dagelijkse 

spanning van je werk,  geconfronteerd worden met jezelf,  je vrij maken van 

de verbanden waarin je terecht bent gekomen. Dit is niet altijd eenvoudig, want we zijn toch 

verslingerd aan ons werk, we zijn toch steeds bezig, want dat geeft toch zekerheid, veiligheid en 

eigenwaarde.   

En toch nodigt die vakantietijd ons uit stil te staan bij het woord “losmaken”.  Je hoofd, je leven 

weer vrij maken. Beseffen dat je nu leeft. Het heeft alles te maken met een levenshouding, een 

instelling die je niet zomaar aan komt waaien. Het vraagt om een oefening.  De komende 

vakantieperiode kan zoiets in ons bewerken.  

Jezus nodigt ons uit om dat loslaten niet alleen te reserveren voor onze 

vakantie. Nee, het zou een eigen mentaliteit mogen worden. Het besef dat 

déze wereld – met al zijn bagage – een voorbijgaande wereld is. We 

worden immers elk jaar een jaartje ouder. Als pelgrim zijn we op weg, 

Jezus achterna, naar een andere wereld, een onsterfelijke wereld, een 

wereld die we het Huis van God noemen. 

Een fijne vakantie gewenst.  

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op zondag 5 juni werd op initiatief van de Raad van de Raad van Kerken Geldrop-Mierlo en in 

samenwerking met de Nicasiusparochie een fietstocht georganiseerd ‘Van kerk naar kerk”. Alle 

kerkgebouwen in de nieuwe parochie en ook de protestantse kerk in Heeze en Geldrop-Mierlo 

waren ’s middags geopend. Jammer dat het weer niet altijd meespeelde. Toch zijn er 54 mensen uit 

Geldrop, Mierlo en Heeze naar ons monumentaal kerkgebouw komen kijken en hebben de nodige 

informatie daarover ontvangen. 

 

* Muziekliefhebbers hebben op zondag 19 juni jl. volop kunnen genieten van het lenteconcert van 

de gemengde zangvereniging Leends Accoord o.l.v. dirigent P. van Moorsel en met medewerking 

van Jeroen Follon, orgel, en Veerle Huskens, hobo. Het waren prachtige gezangen en het klonk 

hemels in onze monumentale kerk. Een goede keuze bij het eerste lustrum van het lenteconcert in 

onze kerk. Het was een feest, ook nadien in de pastorietuin, waar koffie/thee met gebak werd 

geserveerd en nagepraat. Een middag van zang, inspiratie en ontmoeting. 

 

* Op 24 juni heeft onze bisschop, mgr. G. de Korte, een officieel bezoek gebracht aan ons dekenaat. 

Het was het 11
e
 en voorlaatste bezoek aan een dekenaat in ons bisdom. Het dekenaat Geldrop – 

Heeze – Valkenswaard bestaat uit de volgende fusieparochies: 

* Parochie H. Bernardus van Clairveaux: Bergeijk 't Hof, Bergeijk 't Loo, Bergeijk Weebosch,  

   Luijksgestel, Riethoven en Westerhoven. 

* Parochie H. Cornelius: Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze en Soerendonk. 

* Parochie H. Nicasius: Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo, Sterksel. 

* Parochie H. Willibrordus: Borkel en Schaft, Dommelen,Valkenswaard, Aalst, Waalre. 

 

Het bezoek van de bisschop had een informatief en spiritueel karakter. 's Middags had hij een 

ontmoeting met de actieve parochiepriesters, waarna vespers en eucharistieviering volgden en 's 

avonds een gesprek met de kerkbesturen. De zorgen en problemen bij pastores én kerkbesturen  

werden duidelijk uitgesproken. Het moeizame proces van de opgelegde fusie vraagt veel tijd en 

energie. Maar we moeten vertrouwvol blijven en leren goed met elkaar te communiceren: samen 

staan we voor een uitdagende opdracht en mogen we geloven in de werking van Gods goede Geest. 

Als de gelovigen blijven samenkomen in hun kerkgebouw, zal dit niet zomaar gesloten worden. 

 

* De 55
e
 Sint-Jansviering op 24 juni in Leenderstrijp met de wijding van de Sint-Janstrossen kreeg 

dit jaar een extra tintje. Vooreerst werd in de openluchtmis, georganiseerd door het gilde St.-Jan 

Baptista b.g.v. hun schutspatroon, stil gestaan bij het eeuwfeest van de 

basisschool én de winkel in Leenderstrijp. Daarom waren vele kinderen in de 

viering aanwezig. Naast de parochiële koren heeft ook het Strijper Kapelleke 

een muzikale bijdrage laten horen. 

Maar er was meer. Na de viering werd officieel de handtekening geplaatst 

onder het certificaat waardoor de Sint-Janstrossenwijding op de Nationale 

Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland is geplaatst. Hiermee 

geeft het gilde aan zich actief in te willen blijven zetten voor de Sint-

Janstrossenwijding. Deze traditie  is levend erfgoed met een geschiedenis en 

heeft betekenis in de huidige tijd. Onze felicitaties met deze erkenning en 

waardering.  

 

* Onlangs heeft p. Van Meijl aan mgr. G. de Korte toestemming gevraagd om heilige missen voor 

een Leendse overledene te laten lezen gedurende 30 jaar. Het antwoord luidde: “hoewel sluiting van 

de kerk van Leende vooralsnog op geen enkele wijze aan de orde is en op kortere of middellangere 

termijn ook niet valt te verwachten, zult u begrijpen dat in de huidige tijd voor geen enkel 

kerkgebouw op voorhand een toezegging voor 10 of 30 jaren gedaan kan worden. Gezien de  

 



 3 
 

verbondenheid van ..(de overledene) met de kerk te Leende staat uiteraard voorop dat de Missen, 

zolang de kerk in gebruik is – en hopelijk zal dit de hele periode van 30 jaar zijn – aldaar gelezen 

kunnen worden..”  De boodschap van de bisschop is dus duidelijk: als u, als gelovigen, naar de kerk 

blijft komen, om de Heer te gedenken en het leven te vieren, wordt het gebouw niet gesloten. 

 

* Op 29 juni zijn de moeders van de pastorale werkgroepen (= kleutercatechese, eerste communie, 

vormsel, gezinsviering, jongerenpastoraat) in de pastorie bij elkaar gekomen om hun activiteiten in 

het aflopende schooljaar te evalueren. Er heerst een goede, onderlinge sfeer en de moeders doen 

hun werk met veel enthousiasme en plezier. Fijn om dit te ervaren. Zo doe je aan parochieopbouw. 

Bij deze gelegenheid hebben de leden ook afscheid genomen van Marieke van Lieshout (actief 

sinds midden 2008), Carine van de Paal (midden 2008) en Hetty van Hooff (actief sinds midden 

2011). We zijn deze vrijwilligsters bijzonder dankbaar voor hun grote betrokkenheid en inzet. 

Daarom hebben ze van p. Van Meijl een parochiële oorkonde ontvangen + een bos bloemen. De 

moeders zoeken zelf voor vervanging. Chantal van Weert heeft zich al bereid verklaard mee te 

helpen bij de gezinsviering. Dankjewel voor deze steun. Andere moeders willen nog even 

nadenken.  

 

*De volgende Nieuwsbrief hopen we  in het 1
e
 weekend van september te laten verschijnen. 

Reacties en suggesties zijn altijd welkom.  

 

 

SPECIALE  JONGERENDIENST 

 

Op vrijdag 8 juli 2016 zal er in onze kerk een speciale jongerendienst 

worden gehouden. 

Het thema van de viering is : delen 

 

Met muziek, bezinning en saamhorigheid hopen we de jongeren een 

boodschap mee te geven. 

Samen zijn met vriendjes en vriendinnetjes rondom muziek en een 

enthousiaste spreker. 

 

Zie het bijvoegsel bij deze Nieuwsbrief. 

 

WERELDJONGERENDAGEN   26 – 31  juli  2016 

De Wereldjongerendagen (WJD), die om de 3 jaar worden gehouden, is het grootste jongeren- 

evenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen er samen om het 

katholiek geloof te vieren én uit te dragen. 

Vanuit ons bisdom gaan op 18 juli a.s. 103 jongeren naar de wereld- 

jongerendagen  in Krakau, Polen. We hebben geen informatie of er 

jongeren uit de H. Nicasiusparochie daarheen gaan. Voor zover ons    

bekend gaat er geen jongere uit Leende naar die wereldjongerendag.  

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

In de afgelopen maand zijn er geen doopsels of overlijdens te vermelden. 
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HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID 

 

In een videoboodschap van 17 juni jl. doet onze paus Franciscus “een beroep op alle mannen en 

vrouwen van goede wil in de hele wereld om een werk van barmhartigheid uit te voeren in elke 

stad, in elk bisdom, in elke vereniging. Wij, mannen en vrouwen, hebben Gods barmhartigheid 

nodig, maar we hebben ook elkaars barmhartigheid nodig. We moeten 

elkaar bij de hand nemen, elkaar liefkozen, zorgen voor elkaar en niet 

zoveel oorlogen voeren.” 

 

In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid hebben we in de nieuwsbrieven stil 

gestaan bij het woord “barmhartigheid” en de 7 werken van lichamelijke en 

geestelijke barmhartigheid. 

  

Hieronder geven we u een andere vertaling van die werken van 

barmhartigheid. We laten ons inspireren door een artikel van theoloog 

Joachim Wanke, emeritus-bisschop van Erfurt, Duitsland. 

 

Wat kan ik concreet voor de ander doen, betekenen? 

 

1. Tot iemand zeggen: jij hoort erbij. 

In onze samenleving worden helaas nog steeds mensen aan de kant gezet, uitgestoten; ze 

tellen niet mee en worden dood gezwegen, in het klein, in het groot. 

2. Ik luister naar jou. 

Hoeveel mensen voelen zich eenzaam en waarderen een bezoek? Wie heeft nog echt tijd 

voor de ander in deze jachtige en vaak onpersoonlijke maatschappij? 

3. Ik spreek positief over jou. 

In onze gesprekken met en over elkaar kunnen we positief en opbouwend praten. Het gaat 

immers om respect voor die ander en om het zich goed voelen. 

4. Ik ga een stuk met je op weg. 

Een goede raad geven is niet altijd voldoende. Geef mensen de zekerheid dat je ze een stuk 

op weg helpt en dat je met hen wil meelopen. Dat geeft zekerheid en eigenwaarde. 

5. Ik deel met je. 

Delen met elkaar, niet allen in financieel opzicht, niet alleen voor goede doelen, maar ook 

als tijdsbesteding. Ik heb tijd voor je, ik maak tijd voor je vrij. Je gaat me ter harte. 

6. Ik zoek je op. 

Bij elkaar op de koffie gaan en een goed gesprek hebben. Een zieke of hulpbehoevende 

bezoeken, thuis of in het ziekenhuis of verpleegtehuis. Contact houden met familieleden. 

7. Ik bid voor je. 

Biddende mensen staan met open handen en met een open hart in het leven. Ze leven met 

anderen mee, steken voor hen een kaarsje op. Het gebed van velen geeft je energie en werkt 

als een mantel om je heen geslagen. 

 

 

 

ATTENTIE 

 

Parochievrijwillig(st)ers : heeft u de VIP-avond, of de dankjwel-avond genoteerd op zaterdag 19 

november 2016. We beginnen met een eucharistieviering en aansluitend het ontspannend gedeelte 

in de Meent. Het duo Lolly-Pops uitSomeren zal optreden. U ontvangt nog een uitnodiging.  

Reserveer de avond vast.  Hij is de moeite waard !! 
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TER  INSPIRATIE  

De vier belangrijkste woorden 

in ons leven : 

 

dank u 
alstublieft 
proficiat 
sorry 

 

 

KALENDER   

* 9 juli 2016 : Koninklijke Fanfare Philharmonie organiseert in de pastorietuin “Zomaar een 

zomeravond.” Het grootorkest én het jeugdorkest zullen spelen, bijgestaan door vele jonge, 

talentvolle zangeressen. De aanvang is 20.00 uur en de toegang gratis. 

* 16 juli 2016: om 19.00 uur is de laatste gezinsviering van dit schooljaar. De viering staat in het 

teken van “Dankjewel”.  Alle eerste communicanten (21) én vormelingen (24) van dit schooljaar 

worden in de viering verwacht, samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Ze ontvangen nog een 

persoonlijke uitnodiging 

* 14 augustus 2016 : we vieren het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Om 10.00 uur is een 

plechtige eucharistieviering met medewerking van de beide parochiële zangkoren. 

* 15 augustus 2016 : om 11.30 uur zullen Svenja van Breukelen en Mark Gerritsen 

hun kerkelijk huwelijk in onze kerk gaan sluiten.  

* Op maandag 22 augustus, kermismaandag, is om 

9.00 uur de traditionele gildemis van het gilde Sint-

Catharina en Sint-Barbara én van de schutterij Sint-

Jacob en Sint-Anna. Een dag om gezellig met elkaar 

door te brengen én zijn schietkunsten te laten zien.  

 

 

 

* Op dinsdag 13september 2016 vindt in Ommel de 30
e
 jaarlijkse “Regionale Ziekenmiddag” 

plaats. Om 14.00 uur wordt er een heilige mis gevierd, die speciaal gehouden wordt voor mensen 

die steun zoeken in het gebed vanwege hun ziekzijn of ouderdom. Er is ook een lof. Meer 

inlichtingen kunt u in het parochiesecretariaat krijgen. 

 

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

De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pater W. van 

Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom. 

 

Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.  

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com      De pater  is ook bereikbaar onder 06-12151593 

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl  

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