
   

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 
Elk huisje heeft zijn kruisje”. U kent dit gezegde wel: ieder gezin kent zijn leed. Achter elke voordeur 

gaat ook pijn, verdriet, tegenslag, enz. schuil. Je loopt er niet mee te koop. We hebben daar een sprekend 

symbool voor : het kruis. Het lijdenskruis als symbool van alle menselijk lijden. Lijden dat mensen 

elkaar aandoen, maar lijden dat mensen overkomt. Het kruis is het teken van pijn, verdriet, gemis, 

onmacht, lijden, in welke vorm dan ook.  

In de komende weken voor Pasen staat het kruis van Jezus centraal. We denken aan 

Jezus die ook geleden heeft, die ervaren heeft wat het betekent om uitgestoten en 

vernederd te worden, die ten onrechte is veroordeeld tot de dood op het kruis. Sterven 

aan het kruis betekende in die tijd de schandelijkste manier van sterven. Jezus heeft 

deze afschuwelijke dood ondergaan. Hij is de weg van het kruis gegaan, tot het einde 

toe.  

Maar wij geloven dat het kruis niet het einde is. God heeft Jezus door die dood heen gehaald en heeft 

Hem weer doen leven. De apostel Paulus schrijft aan zijn christenen van Filippi : ” Hij heeft zich 

vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Maar juist daarom heeft 

God Hem hoog verheven en Hem een naam gegeven, die boven alle namen is.” (2,8-9) 

Vanuit deze gedachte komen we tot een ander begrip, het 

verrijzeniskruis.  In dit woord zitten de twee aspecten : het kruis én de 

verrijzenis. Zoals op de afbeelding hiernaast te zien is, gaat het wel 

degelijk om het kruis, om het lijden en de pijn, maar we kijken ook 

verder. De figuur van Jezus staat niet zo uitdrukkelijk en duidelijk op de 

foto. Het gaat meer om de stralen en de zon. Het gaat om de verrijzenis, 

om het nieuwe leven, om de opstanding. 

Pasen: feest van het licht. Licht dat de duisternis overwint. Leven dat sterker is dan de dood. Het 

paasfeest, het grootste feest van onze kerk, wil ons duidelijk maken: God bestaat en Hij geeft leven, 

eeuwig leven, aan allen die op Hem vertrouwen. Dat wordt ons duidelijk gemaakt door Jezus die zich 

heel zijn leven volledig aan God heeft toevertrouwd, ook in zijn dood. Weggerukt uit hun midden 

hebben de leerlingen van Jezus onafgebroken Zijn nabijheid en warmte ervaren. Nu worden Zijn 

opwekkende woorden steeds duidelijker voor hen. Zij dienen op te staan, hier en nu, aan de slag te gaan 

en het evangelie, die blijde boodschap van hun Meester, handen en voeten te geven. God is hen steeds 

nabij. Hij geeft hen de nodige kracht. 

Allen een zalig Pasen toegewenst. 

p. W. van Meijl 

 

De Nieuwsbrief wil vooral informeren én verbinden.  

Vandaar de bijdrage van afzonderlijke parochianen (zie blz. 6,7,8)  

We willen het wij-gevoel stimuleren. Samen zijn we kerk én kunnen we iets voor elkaar betekenen !! 

  Jaargang 10, nummer 3,  april 2019 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB2JboyanhAhWIyKQKHTsRDoEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/crucifix/&psig=AOvVaw3M4F4O6myC1jrxaAnRhuZR&ust=1554025304596833
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE58r0sYLhAhXEL1AKHS4VCq8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.nl/illustratie/pasen-verrijzenis-kruis-zon-stralen.html&psig=AOvVaw1oGn1ZOEeq-kpCP76C6MW9&ust=1552678876534487
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Vieringen in de Goede Week en met Pasen 

 
* 14 april : PALMZONDAG   

10.00 uur: gezinsviering met palmpasenstokken en m.m.v. Strijps Kapelleke. Ook worden 

                 palmtakjes gewijd én uitgereikt. 

                             Na  de viering worden de palmpasenstokken in optocht naar de bewoners van 

                             Leenderhof én Marijkeplein gebracht. 

 

* 18 april : WITTE DONDERDAG 16.30 uur: 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) 

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

     19.00 uur : viering in de kerk : Goede Vrijdagviering 

* 20 april : PAASZATERDAG 15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof m.m.v. dameskoor 

     21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de nieuwe 

                                                                       paaskaars, paasjubelzang en  eucharistieviering  

 

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

 

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

       

           

VASTENACTIE 

 

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om te delen met hen die het niet zo goed hebben als wij. Het is een 

oproep om iets van onze welvaart te geven aan hen die het hard nodig 

hebben. 

In onze vorige Nieuwsbrief vroegen wij de aandacht voor het project van 

de Vastenactie: werken voor schoonwater. Want water verandert alles.  

 

De envelopjes van de Vastenactie liggen in de kerk, bij de uitgangen én 

in de Mariakapel. U kunt hierin uw bijdrage doen en de envelop in de 

collectebus of deurbrievenbus van de pastorie deponeren. Hartelijk dank 

voor uw steun om mensen in ontwikkelingsgebieden gelukkig te maken. 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 
* In de carnavalsmis op zaterdag 2 maart is gecollecteerd voor verfraaiing van ons priesterkoor. De 

collecte heeft het mooie bedrag laten zien van € 478,19 waarvoor heel hartelijk dank. De eerste paarse 

banier (= soort vlag) hangt al voor de lezenaar. Het is immers de Veertigdagentijd en dan is de kleur 

paars, teken van boete, bezinning en bekering. 

 

* De jaarvergadering van het mannenkoor vond plaats op woensdag 6 maart in de pastorie van 20.30-

22.15 uur.  De gebruikelijke agendapunten (o.a. verslag van secretaris, penningmeester, evaluatie 

diensten, enz. ) werden besproken. Onder leiding van dirigent Pieter Dohmen laten de koorleden 

prachtige gezangen horen die vanaf het doksaal ook weldadig op de kerkgangers neerdalen. Het 

mannenkoor bestaat nu uit 13 actieve leden en in 2018 hebben ze 84 diensten in de kerk én Leenderhof 

muzikaal opgeluisterd. Dank je wel !!  
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* Op dinsdag 12 maart jl. was de zevende en laatste bijeenkomsten van dit             op de koffie/ thee 

winterseizoen. Het gaat hier over de rouwverwerking, die we bewust heel                bij de pastoor      

laagdrempelig willen houden en daarom de titel heeft gekregen :  

“Op de koffie/thee bij de pastoor”.   

We mogen terugblikken op zeven geslaagde bijeenkomsten waarin de opkomst 

rond de 25 personen ligt. De werkgroep zorgt ervoor de deelnemers zich 

meteen thuis voelen in de grote kamer van de pastorie. De huiselijke sfeer is 

uiterst belangrijk. Iedere keer opnieuw staan er prachtige bloemstukken op 

tafel en voor koffie/thee met iets erbij wordt gezorgd. En wat zo belangrijk is :        rouwverwerking 

het praatje met elkaar. Elkaar ontmoeten en lief en leed met elkaar delen.                     2018 - 2019 

Omdat we dit jaar een jubileum hebben, staat op blz.7 een bericht over deze werkgroep. 

 

* Op 13 maart jl. schreef René Ebeling, voorzitter van ons Parochieel Missiecentrum, het volgende 

bericht : “Tot mijn grote vreugde ontving ik gisteravond € 3750,- van de gemeente Heeze-Leende ten 

gunste van onze 3 missionarissen. Ik ben druk bezig dat geld over te maken en hun het vreselijke nieuws 

te brengen dat dit de laatste keer is.” 

In onze vroegere Nieuwsbrieven hebben we al aandacht geschonken aan deze ontwikkeling, zie 

Nieuwsbrief jan.-febr. 2016, p. 3. 

 

* Met een feestelijke heilige mis zijn de leden van de KBO op 15 maart jl. hun gouden feestdag 

begonnen. De Torenzangers zorgden voor de muzikale omlijsting en pastoor W. van Meijl stond stil bij 

het thema: dankbaar gedenken. Hij sprak over : we kijken terug naar het verleden, naar het begin: hoe is 

het allemaal begonnen en wat heeft die mensen geïnspireerd om de KBO in Leende op te richten. Wat is  

er van terecht gekomen. We staan ook stil bij het heden. Wat kunnen wij, als leden van de KBO, 

concreet voor elkaar betekenen? We weten dat er helaas nog zoveel eenzaamheid is. Reik elkaar die 

hand en trek mensen over de streep. Tot slot durven we ook vol vertrouwen in de toekomst te kijken en 

vragen Gods zegen voor ons werk in Zijn wijngaard. Proficiat, KBO, met dit gouden feest. 

 

* Op 18 maart hebben de leden van ons dameskoor hun jaarlijkse vergadering in de pastorie gehouden 

van 20.30 uur tot 22.15 uur. Onder het genot van een kop koffie/thee met iets lekkers erbij werd verslag 

uitgebracht over de activiteiten van het afgelopen jaar én van de financiële situatie, die er heel gezond 

uitziet. Momenteel telt het dameskoor 15 actieve leden en in 2018 hebben die 40 diensten muzikaal 

begeleid in de kerk en in Leenderhof. Tijdens de vergadering werd de vraag besproken of de dames 

akkoord gaan als in de vieringen, waarin dames én heren samen zingen, ook de dirigent van het 

mannenkoor mag dirigeren. Niemand had bezwaar. Het gaat uiteindelijk toch om de motivatie van de 

leden én de kwaliteit van de zang. Als de koorleden samen zingen, geven ze een visitekaartje van onze 

geloofsgemeenschap. Het doet goed om naar hun zang te luisteren. 

 

* Op 20 maart zijn de leden van het mannenkoor én het dameskoor bij elkaar gekomen in de pastorie om 

te overleggen hoe de samenwerking zo goed mogelijk kan verlopen. We zijn momenteel zo rijk dat 

zowel het mannenkoor als het dameskoor een eigen dirigent én organist hebben. Samenwerking betekent 

dat de “werkdruk” niet meer zo groot wordt. Met elkaar wordt overlegd hoe ze optimaal kunnen 

functioneren. Het was een open gesprek en er zijn concrete afspraken gemaakt. Met Pasen zal dirigent 

Mirjam Geilenkirchen beide koren dirigeren, zoals in het verleden en met Pinksteren zal dirigent Pieter 

Dohmen het dirigeerstokje hanteren. Nadien wordt een schema gevolgd, dat beide dirigenten gaan 

opstellen en de koorleden meedelen. 

 

* Omdat de kauwen in het gazon op het kerkhof aan het woelen zijn, hebben we op 22 maart de  

“afschrikvogel” van stal gehaald en is zijn geluid weer te horen. Hopelijk blijven de kauwen nu weg en 

richten ze geen schade meer aan op het kerkhof. 

 

* Op 24 maart stond de eucharistieviering om 10.00 uur in het teken van gospEls. Deze viering kwam 

tot stand op initiatief van de stichting Behoud Kerkgebouw Leende. We hebben kunnen luisteren naar de 
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prachtige stem van Els Elverding en pianist Willem Weijts. De reacties van de kerkgangers waren heel 

positief. De collecte, bestemd voor het aangegeven doel, bracht € 374,50 op, waarvoor heel veel dank. 

 

* Op 25 maart hebben de leden van ons dameskoor na hun wekelijkse repetitie “officieel” afscheid 

genomen van sopraan Tonny Postuma. Wegens omstandigheden heeft Tonny haar taak eind vorig jaar 

beëindigd. Tijdens dit samenzijn in de pastorie heeft voorzitter pastoor Van Meijl Tonny heel hartelijk 

bedankt voor haar trouwe inzet en betrokkenheid gedurende die vele jaren. Sinds 1984 is ze lid van ons 

dameskoor en met heel veel plezier heeft ze gezongen. “Ik vond het een fijne tijd” aldus Tonny. Met een 

bos bloemen en warme handdruk werd afscheid genomen. 

 

* Op 1 april, Lind Mert, was de grote kamer in de pastorie weer overvol. De leden van de Zonnebloem 

met hun begeleiders waren om 10.00 uur op de koffie/thee bij de pastoor. Een gezellig onderonsje met 

koffie en natuurlijk de Leendse brokmop. In totaal waren 37 personen in de huiskamer. Om 11.15 uur 

vertrokken de eersten en gingen de jaarlijkse markt bezoeken. Het was een zonnig lenteweer. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1
e
 weekend van mei te doen verschijnen. Uw suggesties, 

reacties en bijdrage zijn van harte welkom. Op die manier voelen we ons met elkaar verbonden. 

 

GEZAMENLIJK  ZIEKENZALVING 
 

Op 11 februari 2012 zijn we voor de eerste keer begonnen met de gezamenlijke ziekenzalving voor de 

bewoners van Leenderhof. Sindsdien bieden we jaarlijks deze viering aan. Juist deze bewoners ervaren 

hoe kwetsbaar het leven is. Het is dan ook zinvol om het sacrament van de ziekenzalving bewust te 

ontvangen. Dit jaar vindt de viering plaats op maandag 7 april a.s. om 19.00 uur in het grand café.  

 

Ook de bewoners van het Marijkeplein zijn van harte welkom.  

Maar ook andere parochianen, die dit sacrament willen ontvangen, 

zijn van harte welkom in Leenderhof.  

De ziekenzalving is een viering, waarbij we stilstaan bij het leven én 

de eindigheid ervan. Met symbolen wordt dit duidelijk gemaakt. Als 

gelovige mensen leggen we ons leven in de handen van de levende 

God en vertrouwen we ons leven, onze toekomst, aan Hem toe. Hij 

wil ons ontmoeten en ons kracht en vertrouwen schenken.  

Indien u wil deelnemen aan de gezamenlijke ziekenzalving, laat het 

ons even weten : pastorie, telefoon 2061215. 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  10 maart 2019 : Amy Schoone, dochter van Ruud Schoone en Lenny Kennis en 

    zusje van Tijn, Krokuslaan. 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan haar gelukkige ouders en 

familie. We hopen dat Amy  veilig en gezond mag opgroeien, dat zij gelukkig mag 

zijn en leert leven in de geest van Jezus. 

 

Overleden 

* 13 maart 2019 :  Wilhelmina Frenken-van Wijk, echtgenote van Petrus Frenken (†).  

   Zij heeft de  laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 101 jaar geworden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS-bm9wp_hAhUHyKQKHdItB3YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.heiligelebuinus.nl/sacramenten/ziekenzalving&psig=AOvVaw3zGEykqdi0O4NOCYnJojRP&ust=1553679814699507
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Ons medeleven gaat uit naar deze familie 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. 

 

THE  PASSION  : 18 april in Dordrecht 
 
Voor de negende keer op rij vindt The Passion plaats. Dit jaar speelt dit religieus evenement, 

georganiseerd door de EO én de KRO/NCRV zich af in Dordrecht, op Witte Donderdag, 18 april. Het 

wordt live uitgezonden op NPO 1 om 20.30 uur. 

 

The Passion is een eigentijdse muzikale vertolking van de laatste uren van 

Jezus’ leven, lijden en opstanding. 

 

Het thema van dit jaar is : je bent niet alleen. Hiervoor is gekozen om 

extra aandacht te besteden aan eenzaamheid. Het lijden van Jezus kent 

immers veel aspecten : zijn doodstrijd in de hof van Olijven, terwijl zijn 

vrienden liggen te slapen, het verraad door één van zijn leerlingen, de 

ontkenning door Petrus, de geseling en de smadelijke kruisdood.  

Heel veel mensen in onze samenleving lijden onder de eenzaamheid. The 

Passion vraagt hier aandacht voor en sluit aan bij de talloze initiatieven om 

mensen bij elkaar te brengen.  The Passion is méér dan de moeite waard om te zien én te beleven. 

 

ONZE VORMELINGEN 
 

Namens onze bisschop G. de Korte heeft deken Felie Spooren op zaterdag 23 maart 2019 het sacrament 

van het vormsel toegediend aan onderstaande 13 vormelingen. Als parochie zijn we erg blij dat deze 

jongeren deze keuze hebben gemaakt. Zij mogen rekenen op de steun van hun ouders, want die hebben 

tijdens de zalving hun hand op de schouder van hun kind gelegd. 

 

Taiko van Alphen   Frans de Natris 

Lynn van den Broek   Annalie van Oort 

Fleur Dereumaux   Joep Rossiau 

Jip van Eert    Catootje Scheepers 

Guy Goyarts    Alexander Weijmans 

Linda van Lieshout   Jasper van Zutven 

Lisa van Meijl     

 

           van harte proficiat 

 

Zanggroep Switch heeft de vormselviering muzikaal opgeluisterd. Het was een stichtende viering. 

Natuurlijk bleven de vormelingen even stil staan bij de presentatieviering, waarin ze hun gedachten  

lieten gaan over verbondenheid. Onderstaande tekst heeft Jasper in de viering voorgelezen en Linda 

sprak over: verbondenheid is lief zijn voor elkaar. 

 

Laat ons een stukje samen gaan 

Samen op ons levenspad 

Elkaar steunen, elkaar helpen 

 

 

https://www.eo-acties.nl/the-passion/bestel-de-gratis-dvd-the-passion
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif_cTP_Y3TAhUEthoKHax6AGIQjRwIBw&url=http://www.willibrord-valkenswaard.nl/organisatie-2/pastores&psig=AFQjCNGp9PUK9YLHQMqjXW4fBptA0MgCrg&ust=1491504563616343
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Verbondenheid: hoe vind je dat? 

Samen lachen, samen huilen 

vreugde delen en verdriet. 

Ik ga met je mee op weg. 

Weet je: ik verlaat je niet 

want gedeelde last is lichter 

en plezier is samen fijn. 

Heel belangrijk in het leven 

in verbondenheid samen zijn 

 

ACTIE  SCHOENENDOOS 
 

Sinds verschillende jaren houden we met Kerstmis de schoenendoosactie. Kinderen van de basisscholen 

wordt gevraagd of ze wat van hun speelgoed willen delen met kinderen die het niet zo goed hebben als 

zij. Ze maken dan een schoenendoos klaar met allerlei bruikbare voorwerpen voor de kinderen in 

Gambia. “Maak een kind gelukkig!” is de kerstboodschap. In de vorige nieuwsbrief hebben we hierover 

geschreven. 

Hieronder volgt het bericht van Nico Maas die in Gambia is geweest en gezien heeft wat onze kinderen 

voor die kinderen  kunnen betekenen. Nico schrijft ons : 

  

“Ik ben van 6 tot en met 16 maart in Gambia geweest en heb daar voor onze Stichting Wereldwijd 

Toegankelijk weer diverse projecten bezocht en naar hun wensen gevraagd. 

De school in Brikama is klaar en ingericht met meubels uit Nederland en is nu compleet.  

De school in Kitty zijn we aan het uitbreiden met 2 klaslokalen en een docentenkamer. Bij het oude 

gedeelte van de school moet het dak vervangen worden en de 2 nieuwe lokalen moeten nog voorzien 

worden van schoolmeubels en een schoolbord.  Dit staat in de planning voor 2020. 

Bij de dokterspost in Basori ben ik dit jaar niet geweest en staat ook in de planning voor 2020. Onze 

stichting heeft de post wel voorzien van hulpmiddelen zoals verbandmiddelen enz. 

 

Dit jaar hebben we de schoendoos actie naar de kliniek in Lamin op de 

kinderafdeling gebracht en was zeer aangrijpend maar gaf een erg 

voldaan gevoel. Dit is een ziekenhuis met 2 Nederlandse artsen, 

gediplomeerd verplegend personeel uit Nederland en er is ook 

Nederlandse jeugd die daar stage loopt. We hebben dit ziekenhuis onze 

steun toegezegd en gaan hen ondersteunen. 

Door de steun van onze schoolgaande Leendse jeugd kunnen wij deze 

kinderen een schoendoos aanbieden en zagen lachende gezichtjes. 

De transportkosten zijn erg hoog, daarom zijn wij op zoek naar sponsors om de gekregen spullen op te 

sturen naar Gambia, waar ik dan volgend jaar weer deze spullen ga plaatsen.  

Informatie over onze stichting is:  email:info@stichtingwwtoegankelijk.nl “ 

Groetjes Nico Maas 
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JUBILEUM : OP DE KOFFIE/THEE BIJ DE PASTOOR 

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we op 12 maart jl. het 10
e
 seizoen afgesloten. Een jubileum. 

In 2009 is op initiatief van Monique Stuvel en, met medewerking 

van de pastoor en secretaresse Toos deze werkgroep opgestart en 

heeft inmiddels zijn bestaansrecht bewezen. 

Deze ochtenden zijn bedoeld als rouwverwerking voor weduwen 

en weduwnaars: voor mensen die hun partner verloren hebben. 

Er zijn in het winterseizoen 7 ochtenden verdeeld over de 

maanden november tot maart. Onder het genot van een kopje 

koffie of thee is het een gezellig samenzijn van gelijkgestemden. 

Men kan er ook zijn verhaal kwijt soms met een traantje, maar 

veel vaker met een lach. Contact is erg belangrijk. En we 

bewonderen iedere keer weer de mooie bloemstukjes op tafel, 

gemaakt door Toos. 

Bij het begin van de bijeenkomst opent de pastoor met een 

begroeting en een toepasselijk gedicht. Er is ook ruimte voor de inbreng van de aanwezigen en hier 

wordt goed gebruik van gemaakt. Ria sluit de ochtend altijd af met een gedicht of bezinning. 

Na ieder seizoen krijgen de deelnemers gratis een boekje mee 

met alle teksten en gedichten om thuis nog eens in alle rust na te 

lezen en misschien wel steun bij te vinden. 

Het bezoekersaantal is in de loop der jaren vrij stabiel en ligt op 

het ogenblik ± 25 personen. 

Alleen jammer, dat de mannen het af laten weten. In de eerste 

jaren waren die er wel, helaas zijn zij inmiddels overleden. Dus 

heren: schroom niet en loop gerust een keertje binnen en drink 

een kopje koffie met ons mee.  

 

Voor info kunt u terecht bij de werkgroep, bestaande uit:  

Monique Stuvel, tel. 2061958 

Ria de Wit, tel. 2266186 

Francien Barten, tel. 2071026 

Toos de Werdt, tel. 2061215 

Pater W. van Meijl, tel. 2061215.  

(Ria de Wit) 

 

               

WELZIJN  VOOR  IEDEREEN  

 
Per 1 maart heeft zorgcoöperatie Graag gedaan een welzijnsconsulent in dienst.  

Petra Bakker-Verhoeven geeft deze functie vorm en wordt hierin ondersteund door Diny Simkens en 

Thérèse Tielen. 

 

Voor alle inwoners van Leende, zowel jong als oud, met 

vragen rondom bijvoorbeeld welzijn, diensten, zorg, 

dagbesteding, mantelzorg, opvoeding en jongeren, biedt 

de welzijnsconsulent een luisterend oor en gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing. 
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Petra, maar ook Diny en Thérèse komen graag bij u thuis op bezoek als u een vraag heeft of zomaar om 

kennis te maken, zodat u weet waar u in de toekomst met uw vraag terecht kunt. 

U kunt contact leggen via telefoon of e-mail. 

Petra:      06-39562941                                               e-mail: petrabakker@zcgraaggedaanleende.nl 

Diny:       06-39547021                                              e- mail: dinysimkens@zcgraagedaanleende.nl 

Thérèse:   06-39547024                                              e-mail: theresetielen@zcgraagedaanleende.nl 

 

 

PASEN,  FEEST  VAN  DE  VERRIJZENIS 

 

Op de verrijzenisicoon staat Jezus, in het wit, centraal. 

Hij heeft de dood overwonnen. 

Hij staat op de balken van het kruis. 

Hij vertrapt die balken, Hij stijgt eruit op. 

Het lege graf is te zien, 

een donkere, zwarte ruimte. 

Rondom Jezus is een zogenaamde mandorla te zien, 

een ovaal aureool 

dat voorkomt op alle Christus-voorstellingen  

na zijn verrijzenis. 

Bijbelse figuren staan rechts en links van Christus 

 

Pasen is de doorgang van de Heer, 

van dood (zwarte gat) naar leven (witte kleur) 

de opstanding, de verrijzenis, 

waarin Hij ook ons doet overgaan 

van dood naar leven. 

zalig en vreugdevol  Pasen 

 

 

KERK  EN  JONGEREN 
 
Op 11 februari jl. ontvingen we onderstaande e-mail : 

 
Beste Meneer/Mevrouw,  

  

Wij zijn stichting Streef! Een organisatie die jongeren binnen en buiten de kerk wil laten zien dat Jezus 

leeft. Wij geloven dat God een persoonlijke relatie wil met elke jongere en Hij iedereen wil gebruiken in 

Zijn koninkrijk, daarom organiseren we Streefweekenden. Dit zijn verdiepingsweekenden voor jongeren 

van 16-25 jaar.   

  

Op deze Streefweekenden gaan wij samen met 

een groep van maximaal 30 jongeren op zoek 

naar meer van God. Meer van Zijn liefde en meer 

van Zijn kracht. We zullen samen aanbidden, 

luisteren naar onderwijs en praktisch bezig zijn 

met wat we leren. We hebben bij de afgelopen 

weekenden gemerkt dat op deze manier op zoek 

gaan naar God levensveranderend kan zijn.   

  

Het lijkt ons heel mooi als er jongeren uit jullie kerk mee zouden gaan op het Streefweekend, om samen 

met ons op zoek te gaan naar wie God is. We zouden het fijn vinden als de jeugdgroep van jullie kerk 

mailto:petrabakker@zcgraaggedaanleende.nl
mailto:dinysimkens@zcgraagedaanleende.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIleTYkqrhAhVJsaQKHTTZCoAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dedriejuwelen.nl/Meditaties_en_vieringen_rond_Pasen_met_Jeroen_Witkam_Tilburg&psig=AOvVaw3bCUu6CnRXx0O605ZPUEoO&ust=1554044919709503
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp5I32-a7hAhWKzYUKHRAADT0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjRjcP0-a7hAhXux4UKHaOxAj4QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.praktijkcentrum.org/de-kerk-een-plek-die-jongeren-liefheeft-growing-young-1/%26psig%3DAOvVaw0QoEcVXhdUE4SxSDD5F0EX%26ust%3D1554210048449214&psig=AOvVaw0QoEcVXhdUE4SxSDD5F0EX&ust=1554210048449214
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kan worden ingelicht over het Streefweekend. We hopen op deze manier veel jongeren in Brabant te 

kunnen bereiken!  

  

Meer informatie over de Streefweekenden is te vinden op: www.streef.nl/streefweekenden   
Groet,  
Roan Drost (StreefTeam)  
info@streefweekend.nl  
www.streef.nl  

 

KALENDER 

 
* Op 7 april is om 10.00 uur de hoogmis. Om 11.30 uur is de gezinsviering die in het teken staat van 

   onze 17 communicantjes die zich aan de kerkgangers presenteren. Van harte welkom. 

 

* 8 april : om 19.00 uur : gezamenlijke ziekenzalving in Leenderhof. Ook mensen buiten Leenderhof én 

   het Marijkeplein zijn van harte welkom. Wilt u dan uw naam doorgeven aan het secretariaat? 

 

* 14 april : om 10.00 uur een gezinsviering die in het teken staat van palmpasen. Na de viering zullen de 

   kinderen hun versierde palmpasenstok naar bewoners van Leenderhof én het Marijkeplein brengen. 

 

* 27 april : Koningsdag. Om 10.00 uur feestelijke viering in de kerk met de gedecoreerden en met 

   begeleiding van beide gilden én beide koren. 

   In Leenderhof is om 16.30 uur geen viering. 

 

* 4 mei : om 19.00 uur : eucharistieviering in de kerk n.a.v. Dodenherdenking. Het gilde zal hierbij 

    aanwezig zijn en het mannenkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. 

 

* 8 mei : om 15.00 uur : Mariaviering in de kerk met bewoners van Leenderhof, het Marijkeplein én  

   andere betrokken kerkgangers. 

 
======================================================================= 
De maandelijkse 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  

 

http://www.streef.nl/streefweekenden
mailto:info@streefweekend.nl
http://www.streef.nl/
mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/

