
   

 

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

                      

 

VOORWOORD 
 

De maanden juli en augustus zijn bij uitstek de vakantiemaanden. Dan vindt de grote uittocht naar de 

vele vakantiebestemmingen plaats. Hoeveel reislustigen zijn er in de 

luchthavens, in de stations en ook op de wegen te vinden? De mensen 

zijn nog nooit zo mobiel geweest als op de dag van vandaag. Allemaal 

gaan ze op weg om wat ontspanning en rust te vinden in deze zo 

jachtige wereld, om andere landen en culturen te ontdekken, om zelf 

enkele weken zonder verplichtingen, zonder stress, zonder zorgen te 

leven en de batterij eens goed op te laden. Een verdiende vakantietijd 

om tot jezelf te komen!! 

 

Maar niet iedereen gaat op vakantie. Vorige week werd het nieuws verspreid dat een kwart van de 

Nederlanders nergens naartoe gaat en gewoon thuis blijft. Soms uit vrije wil, maar voor de grootste 

groep is dat gedwongen. Zij kunnen een vakantiereis niet betalen en gebruiken het vakantiegeld om 

schulden af te lossen of steken het in hun huishouden. Mensen met opgroeiende en studerende kinderen 

weten wat het leven kost en moeten de vakantietijd op hun manier invullen. 

 

In ieder geval wensen wij alle lezers, of ze nu op reis gaan of niet, een rustige periode toe, zonder stress 

of spanningen of verplichtingen. Een tijd waarin ze tot rust komen, waarin 

ze tijd hebben voor zichzelf, voor hun partner, voor het gezin, voor 

hobby's, enz. Een tijd die ze zelf kunnen invullen, zonder te moeten.  

We mogen hopen dat ze echt weten te genieten van het leven én van 

elkaar. Ieder op zijn/haar manier.! Dat kan vaak beginnen bij kleine 

dingen. Als je ze maar ziet en als ze je goed doen. 

 

Tot rust komen. Het kan ook in een kerkgebouw of in een kapelletje dat je 

gaat bezoeken. Even een andere wereld binnenstappen en je laten 

aanspreken door de sfeer. De innerlijke mens voeden !! 

 

Een fijne vakantie toegewenst. 

p. W. van Meijl 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op 7 juni deelt pastoor Sjef van der Maazen ons met vreugde mede dat hij van het bisdom de 

benoemingsbrief mocht ontvangen van mevr. Beata van den Heuvel-Weis (Geldrop). Zij hoort voortaan 

tot ons parochiebestuur. We wensen Beata een fijne werkkring toe binnen ons bestuur en de 

geloofsgemeenschappen van onze Nicasiusparochie, Gods zegen en alle goeds, aldus de pastoor. 

Het kerkbestuur van de Nicasiusparochie bestaat nu uit de volgende personen : 

Pastoor Sjef van der Maazen   voorzitter 

Joep Baggerman (Heese)   vice-voorzitter; actie kerkbalans 

Wim van Bree (Mierlo)   secretaris 
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Leon Liebreks (Mierlo)   penningmeester 

John Hessels (Mierlo)  `  gebouwenplan 

Anneke Hulsen-Walen (Leende)  vrijwilligers 

Beata van den Heuvel-Weis (Geldrop) communicatie 

 

* Met Pinksteren, 9 juni, hebben we gecollecteerd voor de Nederlandse missionaris. De collecte heeft    

€ 465,96 opgebracht, waarvoor heel hartelijk dank. Op deze manier heeft u onze Nederlandse 

missionarissen financieel gesteund, wat zij bijzonder waarderen. 

 

* Traditiegetrouw kwamen de gildebroeders en -zusters 

van het gilde Sint-Jan Baptista van Leenderstrijp op 

kermismaandag 17 juni 2019 te voet naar de kerk om 

daar om 9.00 uur hun gildemis te vieren. Het was een 

inspirerende viering, waarbij de band tussen kerk en 

gilde werd versterkt. Tijdens de verkondiging werden 

de jongste leden van het gilde naar voren geroepen en 

werden zij op een actieve manier bij de viering 

betrokken. Een heel spontaan gesprek met rake 

antwoorden. Het gilde mag  trots zijn op deze jeugdigen 

die vandaag niet naar school hoefden. Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst. 

 

* Op dinsdag 18 juni bracht onze pastoor twee Indische paters mee naar Leende. Het zijn, evenals de 

pastoor, ook paters salvatorianen, die in Hamont op bezoek waren. P. Noble is de overste van de paters 

in Laitkynsew, onze zusterparochie in India. Hij was, evenals pater Johnson, heel blij kennis te maken 

met Leende. Ze hebben de pastorie en de kerk bezocht en willen via deze weg alle parochianen van 

Leende heel hartelijk danken voor de jarenlange financiële steun.  

Ze vertrouwen erop dat deze steun ook in de toekomst mag blijven duren.  

In onze Nieuwsbrief hebben we  vaker over de parochie in Laitkynsew geschreven. 

In het intentieboek in de Mariakapel hebben de paters geschreven : 

  

 
 

 

* Op 20 juni gingen de leden van de Zonnebloem, afdeling Leende, bij hun pastoor in Hamont (België) 

op bezoek. Een hele bus vol en nog verschillende auto’s. In totaal 

waren ze wel met 75 personen. Gelukkig dat de pastoor in het klooster 

zoveel plaats heeft om ze allemaal te ontvangen. Na het kopje 

koffie/thee met een stuk vlaai én een woordje uitleg door de pastoor, 

werd de groep in tweeën gedeeld. De ene groep mocht het prachtige 

park met vijver en waterlelies gaan bewonderen en er doorheen 

wandelen. De andere groep ging met de pastoor mee naar het klooster, 

waar ze even in de kapel verbleven én er enkele kaarsjes deden 

branden. Na een drankje in de grote eetzaal én een gezellig praatje met 

elkaar moesten de leden om 16.30 uur weer naar huis. Jammer, want de 

aanwezigen hebben het bezoek heel fijn ervaren en hadden best nog 

wat langer in Hamont willen blijven. Wie weet?  De pastoor is erg 

gastvrij en er is bij hem in het klooster plaats voor velen.  
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* Op zaterdag 22 juni was om 19.00 uur de laatste gezinsviering van dit schooljaar. Alle eerste 

communicanten en vormelingen van dit schooljaar werden in die viering verwacht, samen met hun 

ouders, broertjes en zusjes, als afsluiting van dit schooljaar, waarin zij toch een  belangrijk sacrament in 

de kerk hebben mogen ontvangen. De moeite waard om even bij stil te staan. Jammer dat er maar weinig 

eerste communicanten in de viering aanwezig waren. De vormelingen hadden na de viering hun 

afsluitende avond in de pastorietuin met muziek, spel en vrije invulling. Met een voldaan gevoel 

vertrokken ze om 22.15 uur. 

 

* De Sint-Jansviering op maandag 24 juni om 19.30 uur bij het kapelletje in Leenderstrijp én de 

zegening van de Sint-Janstrossen was ook dit jaar weer een grootse happening, een echt feest van 

verbondenheid. Met vliegend vaandel en slaande trom hoor en zie je de gildebroeders en – zusters 

aankomen om met de aanwezigen het feest van Sint-Jan de Doper, hun schutspatroon, in een 

openluchtmis, te vieren. In de Middenstandbelangen van 20 juni stond een uitnodigend artikel. De 

viering vond dit jaar niet plaats aan de voet van de kapelberg, zoals gebruikelijk, maar aan de achterkant 

van het gebouw en naast het nieuwe gildegebouw, de Schutsboom. Dit had te maken met de vele 

eikenprocessierupsen die voor veel jeuk zorgen. 

Dit wilde het bestuur de pelgrims niet aan doen. 

Het was uitzonderlijke warm wat bij velen te 

zien was. De viering verliep stichtend zoals 

gewoonlijk : honderden pelgrims van dichtbij 

en veraf, het dames- en mannenkoor dat voor 

de zang zorgde en de gildebroeders met een 

passende gilde-eer. Bij de zegening van de Sint-

Janstrossen waren de kinderen blij met een 

verfrissende zegen voor hen. Op het einde van 

de viering werden de twee jubilarissen, Antoon 

Bax en Jac Bax, door de aanwezige kinderen en 

ook de andere pelgrims toegezongen met “Lang 

zullen ze leven.” Een correspondente van het Eindhovens Dagblad was ook aanwezig en haar verslag 

met foto stond de volgende dag in de krant.  

 

* Op woensdag 26 juni zijn de leden van de pastorale werkgroepen (= gezinsviering, kleutercatechese, 

1
e
 communie en vormsel) bij elkaar gekomen om hun pastoraal werkjaar af te sluiten én te evalueren. 

Het was een gezellig onderonsje in de tuin van de pastorie. Bij die gelegenheid hebben we afscheid 

genomen van Hetty van Meijl, die zich gedurende 10 jaar met veel enthousiasme en betrokkenheid heeft 

ingezet voor de 1
e
 communievoorbereiding (oktober 2009 – augustus 2013) én de vormselvoorbereiding 

(augustus 2013 – juni 2019). Heel hartelijk dank voor deze niet-aflatende inzet. Uit handen van de 

pastoor ontving zij een parochiële oorkonde én een boeket bloemen. De werkgroep gaat nu voor 

vervanging zorgen. 

 

* Op 2 juli heeft de brandweer van Leende een oefening gehouden in 

onze kerktoren, zoals ze dat enkele jaren geleden ook al gedaan hebben. 

Aanvankelijk waren 2 datums gepland, waarbij de brandweer van 

Maarheeze ook zou meedoen, maar omwille van de hitte is de 

brandweeroefening op 24 juni komen te vervallen. Zo waren op deze 

dinsdagavond de brandweerkorpsen van Leende en Valkenswaard 

aanwezig. Dit laatste korps heeft een hoogwerker, zodat ze in de toren 

hulp konden verlenen. 

De oefening begon tegen 19.00 uur (het voorbereidend werk gebeurde iets 

eerder) en om 21.00 uur zat de oefening erop. Heel belangrijk is bij dit 

soort oefeningen de coördinatie van de korpsen. Wie heeft bij 

calamiteiten de leiding? Hoe wordt goed met elkaar gecommuniceerd? 

Wat moet een ieder doen? 
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* Tijdens het pastoresoverleg op 3 juli heeft pastoor Van Meijl wederom zijn zorgen uitgesproken over 

de pastorie in Leende. Op 24 juni jl. ontving het secretariaat in Leende een e-mail van bestuurslid John 

Hessels die schrijft “dat er om dit moment serieuze gegadigden zijn” voor de pastorie in Leende en dat 

“het parochiebestuur d.d. 18-6-2019 besloten heeft om de pastorie toch op korte termijn in de verkoop te 

doen.” De pastoor benadrukt nogmaals de noodzaak van het overleg met de plaatselijke gemeenschap.  

John Hessels heeft op 13 mei jl. vergaderd met de leden van ons FMC – zij zorgen reeds jarenlang heel 

plichtsbewust voor het onderhoud van  kerk en pastorie – én met pastoor Van Meijl en toen werd 

voorgesteld : laat de pastorie in Leende met rust zolang pastoor Van Meijl hier zijn pastoraal werk 

verricht, want die pastorie heeft zijn kerkelijke en maatschappelijke functie voor de Leendse 

gemeenschap. Pastoor Van der Maazen antwoordde dat het bestuur doorgaat met de verkoop van de 

pastorie, maar dat er eerst een vervangende ruimte moet zijn voor de pastoriefunctie. 

We vertrouwen erop dat het kerkbestuur met de plaatselijke gemeenschap in Leende blijft overleggen, 

dat de leden van de kerngroep au sérieux worden genomen en dat er een goede oplossing mag komen. 

 

* Met een open bus kwamen de leden van het mannenkoor uit Mierlo, samen met hun partners, op 7 juli 

naar Leende om hier in de kerk de hoogmis muzikaal op te luisteren. N.a.v. hun 200-jarig bestaan gaat 

het mannenkoor in alle kerken van de Nicasiusparochie zingen. Met een 30-tal zangers stonden ze in het 

priesterkoor en lieten prachtige gezangen horen. Op het einde van de viering wenste de pastoor ze 

proficiat met dit jubileum en dankte hartelijk voor hun komst en hun “volle” gezangen in onze 

monumentale kerk.  

Hij vroeg zich wel af hoe lang het mannenkoor in Leende bestaat. Niemand wist dat natuurlijk meteen te 

zeggen. In blik in het archief laat zien dat in de notulen van de vergadering van het kerkbestuur op 5-2-

1863 en op 9-8-1863 geschreven staat over de vernieuwing van het “Zangers-koor”. Het gaat daarbij o.a. 

over de nieuwe trap naar het zangkoor. In die tijd was J.N. Smits pastoor te Leende (1859-1889). We 

mogen aannemen dat de mannen vóór 1863 ook al gezongen hebben, maar het bewijs ontbreekt nog. 

Na de hoogmis werd heel het hele gezelschap uit Mierlo op koffie met cake getrakteerd in de pastorie én 

de pastorietuin. Gelukkig dat er voldoende kopjes met schoteltjes aanwezig waren. Het was een gezellig 

samen-zijn.  

 

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

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

verbonden. 

  

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  16 juni 2019 : Jayden Vanuytrecht, zoon van Michael Vanuytrecht en Steffi  

    Stevens, Hamont. 

* 7 juli 2019 : Vik van de Weideven, zoon van Hans van de Weideven en Marieke 

    van Dijk en broertje van Noek, Budel. 

   

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat de 

dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat zij gelukkig mogen zijn en leren leven in de geest 

van Jezus. 

                                 

 
Niemand weet wat er de volgende vijf minuten gebeurt 

en toch gaan mensen verder. 

 

Omdat ze vertrouwen, omdat ze geloven. 

Paulo Coelho 
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NIET  TE  MISSEN !!  

 
Op zondag 13 oktober 2019 zal het Helmonds Slavisch Koor, 

bestaande uit 35 à 40 koorleden, 

om 14.30 uur in onze kerk een concert geven, 

georganiseerd door de leden van de  

Stichting Behoud Kerkgebouw Leende. 

 

Voor de muziekliefhebber is dit concert meer dan de moeite waard. 

Het is echt genieten van de prachtige, hemelse zang. 

 

Noteer de datum reeds in je agenda !! 

 

Het Helmonds 

 

Slavisch 

 

Koor 

 

 

ONTDEK KATHOLIEKLEVEN.NL 

Welkom bij katholiekleven.nl. Op deze plek vind je video’s, podcasts, fotoseries en artikelen. Daarin 

vertellen we je geen verhalen ‘over’ de Kerk. Wij vertellen verhalen ván de Kerk. Met mensen in de 

hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn we samen. Die Kerk laten we zien. Niet van 

een afstandje. Maar persoonlijk en betrokken. Omdat de Kerk onmisbaar is 

als je God zoekt. 

Tieners, sociale media en de Kerk 

 “Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en 

relaties die eens onvoorstelbaar waren.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn 

boodschap voor Wereldcommunicatiedag (2 juni 2019). De paus ziet ook 

risico’s en roept juist daarom op het internet positief in te zetten. 

 

 

 

http://www.helmondsslavischkoor.com/
https://www.youtube.com/channel/UCekKSj_tdihyinEHJHugpSg
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ONS  BRABANT 
 

Guus Meeuwis zingt een bekend lied over Brabant : 

… En dan denk ik aan Brabant 

  want daar brandt nog licht… 

 

Hulpbisschop Rob Mutsaerts heeft op 28 juni jl. zijn boek gepresenteerd  met als titel : 

En dan denk ik aan Brabant 

Brandt daar nog licht? 

 
Volgens een recensent maakt de hulpbisschop zich zorgen, want het gaat 

slecht met de Rooms Katholieke kerk, die flink lijdt onder kritiek en 

leegloop. Ook met de religie in zijn algemeenheid gaat het niet goed en 

daar wil de auteur iets aan doen. Brandt daar nog licht? Om maar gelijk 

met de deur in huis te vallen: nee, het vuur van de Rooms Katholieke kerk 

is verworden tot zoiets als een waakvlammetje. Dat geeft de auteur zelf 

ook aan, hij heeft het over ‘barre tijden’, ‘de kerk is zijn identiteit kwijt’ en 

‘iedereen is de weg én het adres kwijt. 

Het boek is uitgegeven in paperback en kost € 19,95 

 

TER  INSPIRATIE : reisgenoten 
 

Als jij met me meegaat 

kun jij me een hand geven 

als het moeilijker is 

dan ik dacht. 

Kan ik je de weg wijzen 

als je weer eens niet weet 

hoe je verder moet. 

 

Als jij en ik 

samen verder gaan, 

zijn we vindingrijk genoeg 

om wegen te vinden 

waar geen wegen zijn. 

Zijn we sterk genoeg 

om bergen te verzetten.  

(Willemijn van Liere) 

 

 

KALENDER  -   activiteiten 

 
* 21 juli : om 10.00 uur : feestelijke hoogmis met een intentie uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 

   gouden huwelijksfeest. 

 

* 11 augustus : we vieren het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Om 10.00 uur plechtige 

   eucharistieviering met medewerking van beide koren. 

  

https://vrijspraak.wordpress.com/2010/06/20/tochtgenoten-op-het-pionierspad/
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* Op kermismaandag  19 augustus is om 9.00 uur weer een gildemis, waarbij het dameskoor voor de 

muzikale invulling zorgt. Deze keer komen traditioneel de gildebroeders en -zusters 

van het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara naar de kerk om hun band met de kerk 

zichtbaar te maken. Hun patronessen vieren de leden eind november in een 

bijzondere viering in de kerk. 

Op deze kermismaandag zullen ook de leden van de 

Schutterij Sint-Jacob en Sint-Anna aanwezig zijn en zij 

zullen, zoals gebruikelijk, achter in de kerk 

plaatsnemen. Na de viering in de kerk zal een 

vendelgroet gegeven worden aan de kerkelijke en 

wereldlijke overheid. De gebruikelijke toespraken 

worden gehouden, waarna de dag in een broederlijke 

sfeer met elkaar wordt doorgebracht met schieten én 

met gezellig bij elkaar zijn. 

 

 

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

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  

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

