
   

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 
 

Beste mensen, 

Hoe staat u in het leven? Hoe kijkt u tegen bepaalde gebeurtenissen aan? Hoe is uw beleving? 

 

In de afgelopen  week hebben we in onze parochiekerk twee belangrijke gebeurtenissen mogen 

vieren. Op zondag 27 mei hebben 20 communicanten hun eerste communie gedaan en op vrijdag 1 

juni hebben 10 jongens en meisjes het sacrament van het vormsel ontvangen. Een blijde gebeurtenis 

in onze parochie. Een belangrijke moment voor de ouders van deze kinderen. 

Het valt me op hoe mensen in onze gemeenschap reageren als ze deze getallen horen. Het doet me 

denken aan een bekend gezegde : het glas is halfvol of halfleeg. Wat wordt met die uitspraak 

bedoeld?  Het is een teken van hoe je in het leven staat en hoe je er tegenaan kijkt. Een optimist, 

iemand die positief in het leven staat, zal zeggen dat het glas halfvol is. Je bent voorstander om te 

kijken naar wat je nog wél hebt en daar blij mee te zijn1 Je bent blij omdat de helft nog in het glas 

zit. Je kijkt met andere woorden naar wat je nog hebt, de mogelijkheden, de resultaten. Je hebt een 

optimistische instelling. Deze levenshouding zou ik willen doorgeven, 

waarbij we wél realistisch dienen te blijven.  

We zien allemaal de terugloop, de krimp in het kerkelijk en parochieel 

leven. De kerk zit niet meer zo vol als jaren geleden. Het leven, de 

maatschappij, is veranderd. Parochianen zijn mondiger geworden. De 

kerk, ons monumentaal gebouw, blijft wel de trots, het onderlinge 

verbindingspunt van onze gemeenschap. Christelijke waarden en normen zoals saamhorigheid, 

betrokkenheid, inspiratie, inzet, enz. blijven onze richtsnoer. We blijven voor onze christelijke 

overtuiging uitkomen en willen positief in het leven staan. Voor ons is het glas halfvol. 

Voor de pessimisten is het glas halfleeg. De helft is al op!! Je kunt niet meer volop genieten. Je ziet 

het negatief. Je ziet alleen maar wat je kwijt bent. Er zijn nog maar 10 vormelingen. 

Naar ik mag hopen en u mag toewensen, staat ook u positief en realistisch in het leven. 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* Op dinsdag 1 mei 2018 zijn twee werknemers van een Steigerbedrijf uit Rosmalen begonnen met 

het plaatsen van steigers tegen ons kerkgebouw. Vanuit de pastorietuin zien we nu de steigers staan 

en kan het grote werk beginnen: vervangen van de leien van het dak van de kerk n.a.v. de hagel -

schade in 2016 én de restauratie van het dak van de kerk. (zie vorige nieuwsbrief). Na een goede 

week staan de steigers tegen het kerkgebouw.. 

 

* Op 11 mei hebben drie leden van de klusjesgroep de 5 grote bloembakken 

van stal gehaald, met potgrond gevuld en er mooie bloemen in gezet. De 

bakken staan nu weer naast ons monumentaal kerkgebouw en geven het geheel 

een kleurrijk tintje. Dank je wel voor deze klus én de betrokkenheid om de 

bloemen ook regelmatig water te geven.. 

 

* Op 14 mei is Nico van Duren, orgelmaker-restaurateur, samen met zijn 

echtgenote Anita met het onderhoud en de reparatie van ons monumentaal 

Loretorgel (1862) begonnen. Deze onderhoudsbeurt was dringend nodig. Het 

is een intensieve klus geweest waarbij het volledige orgel gedemonteerd is geweest. Diverse 

onderdelen zijn gerepareerd en/of vervangen. In de loop van de jaren zijn er immers gaatjes in de 

pijpen ontstaan door vochtafscheiding. (zie afbeelding) Het slechte stuk is verwijderd en een nieuwe 

laag lood is er nu omheen gedaan en de pijpen zijn weer stabiel. Na 7 werkdagen was de reparatie 

afgerond. Het orgel functioneert en stemt weer als nooit 

tevoren. Zolang de verwarming in de kerk niet brandt, mag 

verwacht worden dat de stemming niet veel gaat verlopen. 

Weet u hoeveel pijpen/pijpjes het orgel telt? Volgens Max 

Farjon (De geheimen van een middeleeuws gebouw) zijn het er 

: 918 (p. 4.43). Een hele klus die 7 werkdagen heeft geduurd. 

 

* Op 17 mei beginnen twee werknemers van Leidekkersbedrijf Van de Kimmenade, Helmond,  met 

de restauratie van het dak van de kerk. Alle leien van het schipdak alsook van het onderdak, kant 

pastorietuin, worden nu vervangen én nieuwe worden er gelegd. Een hele klus, maar er wordt goed 

doorgewerkt. 

 

* Op zaterdag 26 mei, de laatste zondag in de meimaand, zijn we als parochiegemeenschap van 

Leende  op bedevaart gegaan naar Ommel, waar Maria wordt vereerd onder de naam van “Troos- 

teres in elke nood”. Met auto’s en zelfs met fietsen zijn de mensen vanuit Leende naar deze 

bedevaartsplaats gereden om met elkaar ons geloof te vieren én te voeden bij Maria. Dank aan alle 

aanwezigen, vooral de leden van ons dames- en mannenkoor én de leden van het gilde Sint-

Catharina en Sint-Barbara.  

 

* De collecte met Pinksteren, ten bate van de Nederlandse Missionaris, heeft het mooie bedrag laten 

zien van € 411,21. Hartelijk dank voor uw bijdrage en steun. 

 

* In het kader van de vormselvoorbereiding hebben onze vormelingen onder begeleiding van enkele 

ouders op woensdag 30 mei een bezoek gebracht aan het kapelletje in Leenderstrijp. Johan Bax gaf 

de nodige uitleg. Toen gingen de vormelingen naar het klooster van onze pastoor in Hamont-Lo. 

Daar wachtte de pastoor hen op en werden ze vertrouwd gemaakt met het klooster, de kapel, het 

park, het internaat. Een heel leerrijke middag met de nodige ervaring en inspiratie. 

 

* Nieuwe kosteres. We zijn blij dat Nelly van Asten bereid is om voortaan ook kosterdienst te 

verrichten. Deze taak is behoorlijk omvangrijk en hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. 
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* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1
e
 weekend van juli uit te geven. Uw suggesties, tips of 

bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap. 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  20 mei 2018: Dex Rutten, zoontje van Ronald Rutten en Anne de Valk en 

broertje van Raf,  Bodie,  Anouk (†), Ryan en Laura, Heeze. 

 

Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. 

We hopen dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en 

leren  leven in de geest van Jezus. 

 

Overleden 

* 8 mei 2018 :  Jacques Feijen, weduwnaar van Ton Feijen-Smit. Hij woonde de laatste  

    jaren in Leenderhof en is  92 jaar geworden. 

* 26 mei 2018 : Rieky Snoeijen-van Meijl, echtgenote van Louis Snoeijen. Ze woonde  

   ’t Heike (Heeze) en is 82 jaar geworden.  

* 29 mei 2018 : Jan de Waal, echtgenoot van Mien de Waal-Dijkhoff. Hij woonde de 

    laatste jaren in Leenderhof en is 84 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. 

           

 

ONZE  EERSTE  COMMUNICANTEN     
 

Op zondag 27 mei 2018  hebben de volgende kinderen in de viering om 10.30 uur hun eerste heilige 

communie gedaan.  

 

1. Roy Bax   11. Roos Maas 

2. Thijs Bogie   12. Esmee van Ooijen 

3. Gwen Boveé  13. Nienke Peeten 

4. Beau Floris   14. Mila Pieters 

5. Ties Geerings  15. Leentje Scheepers 

6. Sven van Ham  16. Ties Sleddens 

7. Rosanne van Hooff  17. Teun Snoeijen 

8. Teun Kierkels  18. Moby Stas 

9. Marit Koolen  19. Iza van Stipdonk 

10. Eva van Kuijk                    jouw beschermengel    20. Fem de Vocht 

 

Proficiat aan deze communicanten. Ook gelukwensen aan hun ouders die ze op deze feestdag 

hebben voorbereid én die ze verder willen begeleiden in het christelijk geloven. 
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ONZE  VORMELINGEN 

 
Op vrijdag 1 juni 2018 hebben onderstaande jongens en meisjes het sacrament van het vormsel 

ontvangen door monseigneur R. Mutsaerts in de eucharistieviering om 19.00 uur, waarin zanggroep 

Switch voor de muzikale invulling zorgde. 

 

1. Elise van den Berg   6. Stan Lodewijks 

 

2. John Borgers   7. Roosmarijn Maas 

 

3. Luuk Geerings   8. Veerle Moeskops 

 

4. Lynn van Herten   9. Gijs Moonen 

 

5. Ward van Hulten   10. Laura Vermeulen 

     van harte proficiat 
 

Onze gelukwensen gaan ook uit naar de ouders die hun kind begeleiden op deze geloofsweg. Met 

elkaar willen we de weg van Jezus gaan, in de kracht van de heilige Geest. 

 

 

RONDLEIDING  KERK – BEKLIMMING TOREN 

 
De Leendenaren zijn trots op hun monumentaal kerkgebouw. Maar 

meerdere mensen, van dichtbij of veraf, willen dit gebouw ook wel eens 

van binnen zien en bewonderen. Dat kan !! 

Op verzoek verzorgen wij rondleidingen door de kerk, waarbij een 

beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is.  
U kunt dat aanvragen bij: 

Lenie Mijs                            telef.  040-2062225;  email   leniemijs54@gmail.com 

Jac Staals                              telef.  040-2061857;  email   staalsjm@outlook.com 

 

De kosten bedragen voor de kerk 3 euro per persoon en voor de kerk en toren 5 euro per persoon. 

Deze kosten komen geheel ten goede aan het onderhoud van ons prachtige monument. 

 

 

 

VIP-AVOND  :  20 oktober 2018 

Vrijwillig(st)ers zijn onontbeerlijk in een levende gemeenschap. Als geloofsgemeenschap mogen 

wij blij zijn dat zoveel mensen bereid zijn om hun steentje daartoe bij te dragen. We willen ze 

daarvoor danken en waarderen in een bijzondere avond, de VIP-avond (Vrijwilligers In het 

Pastoraat). Noteer daarom reeds in uw agenda : zaterdag 20 oktober 2018. Nadere informatie volgt 

tijdig. 

 

 

 

 

 

mailto:leniemijs54@gmail.com
mailto:staalsjm@outlook.com
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TER  INSPIRATIE  :  begeester mij 

 

Soms is mijn christen-zijn maar flauw, God, 

en straal ik heel weinig uit  

van uw menslievendheid. 

 

Wil mij dan uw Geest schenken  

en me uw levensadem inblazen 

zodat ik een nieuwe mens kan worden 

en inspirerend en aanstekelijk kan getuigen 

van de vreugde van mijn geloof. 

 

Begeester mij, God, 

wees mijn inspiratie.  

(Erwin Roosen) 

 

 

AGENDA 
 

* 12 juni : Gouden huwelijk van Piet en Tonnie van Weert; plechtige dankmis om14.30 uur. 

 

* 18 juni : om 9 uur : gildemis van het gilde Sint- Jan Baptista Leenderstrijp. 

 

* 23 juni : om 19.00 uur gezinsviering einde schooljaar. 

 

* 24 juni : om 10.30 uur : Sint-Jansviering bij het kapelletje 

in Leenderstrijp met medewerking van beide koren en 

onder leiding van het gilde Sint-Jan Baptista uit 

Leenderstrijp. 

 

 

 

 

======================================================================= 
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/

