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 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
Beste mensen, 

 

Het carnavalsseizoen van De Lindse Blaos is volop aan de gang. Heel wat mensen in het dorp 

voelen zich op de een of andere manier bij dit gebeuren betrokken, jong en oud. Neem nou die 6 of 

7 tonpraotersaovonden in het Blaospaleis De Schammert. Telkens een volle zaal met mensen die 

willen genieten, die op dat moment het gevoel van saamhorigheid mogen ervaren. Dat is toch 

geweldig! En wat mag je verwachten? Een gevarieerde mix van muziek, dans, humor, waarbij het 

jeugdig talent goed vertegenwoordigd is én waarbij alle 

artiesten van eigen bodem zijn. Een geweldige avond die je 

meegemaakt moet hebben. 

We hebben grote waardering voor de Lindse Blaos die dit 

jaar weer zo’n groot aanbod aan activiteiten laat zien. Wat is 

het fijn én bemoedigend als je die geweldige samenwerking 

tussen mensen ziet om iets moois aan de kijkers te laten zien.  

Dat doet deugd. Daar geniet je van. Daar mag je trots op zijn. 

Carnaval is bij uitstek het feest van de saamhorigheid en gezelligheid. Je ziet mensen genieten, 

mensen lachen, mensen maken plezier, mensen gaan op stap, mensen trekken mee in de optocht en 

anderen staan aan de kant van de weg om deze straatartiesten te bewonderen. Carnaval is het feest 

waarop mensen hossen, inhaken en de andere kant van het leven laten zien. Ze nodigen je uit : kom 

op en doe ook mee! Blijf niet koud op je stoel zitten, maar toon je vrolijke kant. Maak er iets van. 

Met carnaval krijgen we de kans om eens een keertje anders dan anders te zijn. Je mag verkleed 

rondlopen en de spot drijven met allerlei toestanden. Met carnaval zijn veel mensen op de been. Ze 

ontmoeten elkaar op straat of in de kroeg en ze ervaren hoe gezellig het kan zijn als je plezier kunt 

maken en van het leven weet te genieten.  

In de bijbel staat : “Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te 

zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet 

van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.” (Pred.3, 12-13) 

Carnaval is ook de tijd om even stil te staan en dankbaar te zijn voor alles wat we elkaar kunnen 

geven. We zijn trots op wat we elkaar kunnen bieden: die saamhorigheid én gezelligheid, die 

verbondenheid en dat vermaak. Moge de energie die we daardoor 

ontvangen sterk genoeg zijn de tegenslagen en teleurstellingen van het 

leven aan te kunnen én een plaats te geven. 

Ik wens u allen fijne en prettige carnavalsdagen. Wees welkom in 

onze carnavalsmis op 18 februari om 19.30 uur. En als afsluiting 

welkom in de viering op Aswoensdag 22 februari om 19.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN  
 

* Naar jaarlijkse gewoonte vond op 21 december 2022 de kleutercatechese in de pastorie plaats. Het 

mocht nu weer na de covidperiode. Er waren 15 kleuters aanwezig en ook Erikjan van RTV-

Horizon, die een opname van deze bijeenkomst maakte. Die werd op 

kerstavond uitgezonden. Onder leiding van Ivonne van Kuijk werd 

deze bijeenkomst georganiseerd. Na het verhaaltje van de pastoor én 

de reactie van de kleuters werden ze in 2 groepen gedeeld. Een groep 

mocht aan tafel aan hun kerststalletje werken: uitknippen, kleuren en 

plakken én onder de kerstboom zetten. De andere groep ging in die 

tijd naar de buitenkerststal kijken en bracht nadien een bezoekje aan 

de kerk met de kerststal én de klim naar het orgel toe. Voldaan 

werden de kleuters om 16.30 uur opgehaald en naar huis gebracht. 

Voor Ivonne was dit de laatste keer dat zij de kleutercatechese 

organiseerde. Sinds 2015 heeft zij met veel plezier dit werk gedaan. 

We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet, toewijding én 

samenwerking durende die jaren. Gelukkig heeft Ivonne een 

opvolgster kunnen vinden. Voortaan zal Myrthe de Graaf haar werk 

voortzetten. Fijn en van harte welkom.   

 

* Met Kerstmis is de kerk ’s middags open geweest voor bezoek. Op 1e kerstdag zijn ondanks het 

regenachtige weer toch 58 mensen naar de kerststal komen kijken. Op de 2e kerstdag waren dat er 

51. We mogen blij zijn met de prachtige kerstversiering en de sfeervolle invulling van het 

kerstgebeuren. Dank aan de vrijwillig(st) die hiervoor gezorgd hebben. 

 

* Terugblikkend op het afgelopen jaar willen we ook de pastorale cijfers bekend maken met tussen 

haakjes het aantal van 2021 (=coronaperiode). Doopsels: 10 (9), 1e communie: 12 (9), huwelijken:  

2 (-), kerkelijke uitvaarten : 21(12). Het sacrament van het vormsel is niet toegediend. (wegens te 

weinig vormelingen wordt het om de 2 jaar toegediend aan leerlingen uit groep 7 én 8). Het aantal 

kerkgangers ligt in de gewone vieringen rond de 80 (75), Leenderhof niet meegerekend. 

 

* Jaarlijks worden de offerblokken achter in de kerk leeg gemaakt. In de offerblok van de H. 

Antonius (links bij binnenkomst) zat € 108,62 en bij de H. Gerardus (rechts) € 2,-- 

 

* Op maandag 2 januari hebben de leden van het dames- én mannenkoor hun nieuwjaarsreceptie in 

de pastorie gehouden. Enkele leden waren verhinderd. Met elkaar hebben we het nieuwe jaar goed 

en gezellig ingezet. Ondanks de leeftijd blijven ze allen goed gemotiveerd en we zijn de koorleden 

dankbaar voor hun trouwe inzet tijdens de vieringen. 

 

* De voorbereiding op ons jubileum (= 550-jarig bestaan van de kerk) is in volle gang. We houden 

u maandelijks op de hoogte. In deze nieuwsbrief staat de inleiding op het jubileum, zie blz. 4. 

 

* De actie schoenendoos, volgens de wens van het kerkbestuur 

“parochiebreed” gehouden, laat het volgende resultaat zien (tussen 

haakjes het aantal van vorig jaar): totaal 128 (146), volgens locatie : 

Geldrop 3 (6), Heeze 0 (0), Leende 45 (43), Mierlo 0 (2) en Sterksel 

80 (95). Dank je wel aan alle kinderen die hiermee de kinderen in 

Gambia gelukkig hebben gemaakt. Nico Maas zorgt er weer voor dat de dozen met inhoud op de 

juiste plaats komen. Wat zullen de kinderen blij en dankbaar zijn !! 

 

* De voorbereiding op de 1e communie én het vormsel is in volle gang. De kinderen en scholieren 

hebben er echt zin in. De lesvoorbereiding gebeurt voor de 1e communicanten tijdens schooltijd in 
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de school in Leenderstrijp, zes vrijdagochtenden. De vormelingen komen buiten schooltijd, op 

woensdag en vrijdagmiddag, in de pastorie samen voor hun lesvoorbereiding. Het zijn fijne groepen 

die zich nu voorbereiden en de ouders worden volop bij deze voorbereiding betrokken. 

 

* De adventsactie, bestemd voor onze zusterparochie in Laitkynsew, India, heeft met een flinke 

donatie toch € 1.545,-- opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. De bloeiende parochie, 

die onlangs het 125-jarig bestaan van de kerk vierde, is blij met de steun vanuit Leende. Met alle 

andere kleine bijdragen heeft pastoor W. van Meijl € 2.500,-- overgeschreven naar onze zuster- 

parochie in Laitkynsew. De parochianen zullen er heel blij mee zijn, vooral de (kost)school. 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we begin maart uit te geven. Uw reactie, bijdrage of suggesties 

zijn van harte welkom. We willen de onderlinge verbondenheid blijven stimuleren. 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

Doopsels 
* 8 januari 2023 : Mees van Geldorp, zoon van Roel van Geldorp en Malou Rutten, 

   Huisplaats. 

* 8 januari 2023 : Foof van Leeuwen, dochter van Stan van Leeuwen en Esther van 

   Geldorp, Budel 

* 15 januari 2023 : Suus Vermeer, dochter van Rick Vermeer en Marieke Vermeer- 

    van der Gouw, Langstraat 

 

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

dat ze veilig, gezond en gelukkig mogen opgroeien, én leren  leven in de geest van Jezus. 

 

Overleden 
* 28 december 2022 : Henricus (Harrie) Thijssen,. Hij heeft gewoond in de Renhoek én Leenderhof 

   en is 86 jaar geworden. 

* 1 januari  2023 : Gerard van den Hurk, weduwnaar van Francine van den Hurk-Snelders. Hij heeft 

   gewoond in de Lindenlaan en is 78 jaar geworden. 

* 7 januari 2023 : Jan Collart, echtgenoot van Betty Collart-van Stratum. Hij heeft gewoond in de 

   Broekerstraat en is 87 jaar geworden. 

* 14 januari 2023 : Leny (Zus) Vlassak-van der Laak, weduwe van Jan Vlassak (†). Ze heeft 

   gewoond in Marijkeplein én Leenderhof en is 93 jaar geworden. 

* 21 januari 2023 : Mariet Maas-Thijssen, echtgenote van Jac Maas. Ze heeft gewoond in de 

   Broekerstraat en is 85 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. 

 

God geeft je moed 
Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. (Ps. 23.4) 
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VOORBEREIDING  JUBILEUMJAAR : inleiding 

In het voorbije jaar hebben we vaker in de Nieuwsbrief geschreven over het 550-jarig bestaan van 

onze monumentale kerk. Een kleine werkgroep houdt zich momenteel 

bezig van de organisatie van dit feest, waarbij we heel het dorp willen 

betrekken, want het kerkgebouw is toch de trots van de Leendenaren. We 

willen een echt dorpsfeest organiseren, waarbij het gevoel van 

saamhorigheid rond die kerk centraal staat. 

 

Vele Leendenaren zullen zich de Torenfeesten in 1974 nog wel herinneren 

n.a.v. het 500-jarig bestaan van de kerk. In het toen uitgegeven 

programmaboekje wordt verwezen naar het begin ; “Een steen met het 

jaartal 1474 in 1940 weggebroken uit de muur waartegen vroeger het St. Jozef-altaar stond, is 

aanleiding voor de viering 500 jaar kek van St. Petrus-Banden te Leende. We kennen een aantal 

oude vermeldingen van deze steen en het jaartal 1474.” (Torenfeesten- Leende, p. 16) 

 

De kerk is dus een monumentale kerk, die de naam kreeg : Sint-Petrus’Banden. Wat betekent die 

titel? Waarom de kerk niet gewoon genoemd “Heilige Petrus”? We staan stil bij de naam Sint-

Petrus’ Banden en verwijzen naar het prachtige glas-in-lood-raam in onze kerk. 

 

In de linkerzijkapel van de kerk is het prachtige glas-in-lood-

raam over de heilige Petrus te bewonderen. 

 

Boven in het raam staat uitgebeeld dat de Heer de sleutels van 

Zijn rijk aan Petrus geeft (hij is immers de opvolger van 

Jezus) en onderin zien we Petrus in de gevangenis, met een 

ketting om zijn been. Vandaar de naam St.-Petrus’ Banden.  

 

Deze titel verwijst naar het bijbels boek “ Handelingen van de 

Apostelen”, hoofdstuk 12, 1-11. Daar lezen we dat koning 

Herodes Petrus in de gevangenis liet werpen, omdat hij  steeds 

over die verrezen Heer aan het verkondigen was. Herodes liet 

Petrus door vier groepen soldaten bewaken. Maar de Heer 

redde Petrus uit de gevangenis. 

 

Met St.-Petrus’Banden worden dus de banden, de kettingen, 

bedoeld waarmee hij vastgebonden was in de gevangenis. 

Maar God heeft hem op wonderlijke wijze gered. Petrus kon 

weer het geloof verkondigen dat de Heer verrezen was en dat 

Hij leeft, te midden van ons!! De apostel Petrus blijft ons aanspreken en inspireren. 

 

In de voorbereiding op dit jubileum zullen we dit jaar in de maandelijkse Nieuwsbrief aandacht 

besteden aan onze middeleeuwse kerk. We willen dat doen onder een dubbel aspect : 

1. De kerk als gebouw. Het monument, de bouw, de historie, de ontwikkelingen in de loop van 

de jaren, enz. Het gaat hier om alles wat met de bouw, de restauratie, enz. te maken heeft. 

 

2. De kerk als geloofsgemeenschap. De plaats waar gelovigen samenkomen om in de naam 

van Jezus het leven te vieren. De sacrale ruimte staat centraal. Het gaat m.a.w. over 

geloofsbeleving in dat gebouw. Hoe staat het met de ontwikkeling van de laatste decennia? 

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?  
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De Sint-Jacobsweg 

Heeft  u ooit van de “Camino” of het pelgrimspad naar Santiago de 

Compostela in Spanje gehoord? Dit bedevaartsoord in het uiterste 

noordwesten van Spanje heeft een beroemde kathedraal, waar volgens 

de traditie de apostel Jacobus begraven ligt.(Kerkelijke feestdag op 25 

juli.)  Duizenden bedevaarders gaan jaarlijks vanuit Nederland, 

Duitsland, België, Frankrijk te voet of met de fiets naar dit heiligdom. 

De camino is een Europees netwerk van wegen en paden, die sinds de 9e 

eeuw pelgrims naar Santiago de Compostela brengt. De route is in 

Spanje gemarkeerd met palen en borden met daarop een gestileerde sint-

jakobsschelp op een blauwe ondergrond, en met gele geschilderde pijlen 

  

In 2022 zijn 438.323 certificaten voor de camino de Santiago uitgereikt. Dat zijn er zo’n 90.000 

meer dan in het vorige recordjaar 2019. Wat beweegt die duizenden mensen om die weg af te 

leggen? 

KALENDER 
 

5 februari 2023 : om 11.30 uur : gezinsviering waarin de dopelingen van de laatste jaren zijn 

     uitgenodigd. Een dopelingenviering met gebed, muziek en spel. 

12 februari : om 10.00 uur : presentatieviering vormelingen. Zij stellen zich voor aan de hand van 

   het thema “Wegwijzer”.  

16 februari : van 10.30-11.30 uur in de pastorie: bijeenkomst van weduwen en weduwnaars: “Op de 

                koffie/thee bij de pastoor” Van harte welkom. 

18 februari : om 19.30 uur : carnavalsmis met prins Frank dun Urste en prinses Dinan én jeugdprins     

             Jop, prinses Neeltje en adjudant Bente, en heel de raad van Elf in ons midden. 

22 februari : Aswoensdag. Om 15.30 uur viering in Leenderhof met uitreiking van askruisje. 

    Om 19.00 uur viering in de kerk met het ontvangen van askruisje. 

5 maart : om 10.00 uur : kennismakingsviering 1e communicanten. 

 

SAAMHORIGHEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (Hanny Otten) 

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

De maandelijkse Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder 

leiding van pater W. van Meijl, tel. 06-12151593. 

Het parochiesecretariaat is hier op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 – 11.30 uur. 

Telefoon 040-2061215. Op andere dagen van 10.00 – 11.00 uur. 

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobsmantel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobsmantel
mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/

