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Jaargang 5, nummer 10, december 2014
VOORWOORD
Dit wordt dan het laatste nummer van ons parochieblad onder de naam van de H. Petrus’ Bandenparochie in Leende. Want zoals u weet en in onze Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, moeten we vanaf
1 januari 2015 fuseren met de parochie in Geldrop, Mierlo, Heeze en Sterksel. In zijn brief d.d. 11
december 2014 heeft mgr. A. Hurkmans de nieuwe R.K. Parochie Heilige Nicasius, gevestigd te
Geldrop, opgericht. We krijgen dus vanaf 1 januari 2015 een andere naam.
Deze Nieuwsbrief verschijnt op de zaterdag vóór de 3e zondag van de advent. Deze zondag heet
vanouds zondag Gaudete, d.w.z. de zondag van de vreugde. Gaudete = weest blij! Verheug u, want
de Heer is nabij. Het is bijna Kerstmis.
Het is goed om in deze tijd ook eens stil te staan bij het woord
“vreugde”. Er mag ook wel eens een hoopvolle en bemoedigende
boodschap klinken tegen de donkere achtergrond van onze
samenleving. Wij, christenen, hebben een blijde boodschap!! We
zien uit naar de komst van de Heer, naar het ware Licht, dat ieder
mens wil verlichten en bevrijden. Maar je moet er wel voor
openstaan.
“Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren”
schrijft onze paus Franciscus. Het is de Heer die ons wil
ontmoeten, nu al, maar zeker met Kerstmis, en ons Zijn vreugde wil schenken. Vreugde als een diep
en innerlijk gevoel. Niet als iets oppervlakkigs, zoals lol of pret maken. Maar als een zekerheid, een
vaste bodem waar je je leven op kunt bouwen.
“Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke
leegte, het isolement.”(paus Franciscus)
Deze innerlijke vreugde wens ik u allen toe, alsook een gezegende Kerstmis en gelukkig nieuwjaar.
W. van Meijl, pastoor

VIERINGEN MET KERSTMIS

EN NIEUWJAAR

dinsdag 16 december
woensdag 19 december
zondag 21 december

kerstviering Zonnebloem in de kerk
decemberviering KBO in de kerk
hoogmis m.m.v. mannenkoor
kerstconcert Leends Accoord
boeteviering m.m.v.dameskoor
kerstviering in Leenderhof m.m.v. dameskoor
gezinsviering met kerstspel
kerstviering m.m.v. zanggroep Switch
eucharistieviering m.m.v. dames- en
mannenkoor

maandag 22 december
woensdag 24 december

: 13.30 uur
: 13.00 uur
: 10.00 uur
: 14.00 – 15.30 uur
: 19.00 uur
: 15.30 uur
: 18.30 uur
: 20.30 uur
: 22.30 uur
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donderdag 25 december . HOOGFEEST VAN
11.00 uur
vrijdag 26 december : TWEEDE KERSTDAG
10.00 uur
zaterdag 27 december:
zondag 28 december
woensdag 31 december

: 16.30 uur
: 10.00 uur
: 19.00 uur

KERSTMIS
eucharistieviering m.m.v. Leends Accoord

eucharistieviering m.m.v. dames- en
mannenkoor
eucharistieviering in Leenderhof
hoogmis m.m.v. dameskoor
eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
- als dank bij het afsluiten van 2014 -

donderdag 1 januari 2015: NIEUWJAARSDAG
11.00 uur
eucharistieviering m.m.v mannenkoor
zaterdag 3 januari
16.30 uur
eucharistieviering in Leenderhof
zondag 5 januari
10.00 uur
feest van de Openbaring: hoogmis m.m.v.
mannenkoor
maandag 6 januari
14.30 uur
bezoek aan kerststal: bewoners Leenderhof

TOEZICHT IN DE KERK MET KERSTMIS
Heel wat mensen willen met de Kerstdagen even oplopen en een bezoekje brengen aan de kerk en
de kerststal. Ook dit jaar zullen we de kerk geopend houden, als er tenminste toezicht is,
op:

25 december: van 13.00 t/m 17.00 uur
26 december: van 15.00 t/m 17.00 uur

PAROCHIEBERICHTEN
* Sinds enkele jaren wordt in onze kerk een Hubertusviering gehouden n.a.v. het feest van de H.
Hubertus op 3 november. Vorig jaar is het voorstel gedaan om de viering bij het Sint-Janskapelletje
in Strijp te houden, met jagers en honden erbij. Maar dit jaar mocht de bijeenkomst plaatsvinden in
het kasteel te Heeze. Zo ging pastoor van Meijl voor in die viering op zaterdag 1 november. De
collecte was bestemd voor de Stichting Behoud Kerkgebouw Sint-Petrus’ Banden Leende en heeft
afgerond de mooie som opgebracht van € 290,-* Rouwverwerking. Voor het 6e jaar op rij hebben we de bijeenkomst “Op de koffie/thee bij de
pastoor” georganiseerd. Op 4 november kwamen 23 personen naar de pastorie toe om met elkaar
een gezellig uurtje te beleven onder het genot van een kop koffie/thee én twee korte bezinningsteksten. Op 25 november kwam eenzelfde aantal met zelfs nieuwe gezichten. Deze bijeenkomsten
zijn bedoeld voor parochianen die hun partner verloren hebben en met elkaar hun leven willen
delen. Om de 14 dagen komen ze bij elkaar. Een folder is te verkrijgen op het parochiesecretariaat.
* Op 6 november jl. was de eerste informatieavond voor de ouders van de toekomstige vormelingen. Onder leiding van de pastoor en de werkgroep werd de nodige informatie over het vormselproject gegeven. De betrokkenheid van de ouders werd hierbij sterk beklemtoond. Met elkaar willen
we deze jongens en meisjes voorbereiden op de dag dat ze het sacrament van het vormsel gaan
ontvangen.
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* Onder grote belangstelling van kinderen, ouders, opa’s en oma’s hebben we op zaterdag 8
november het feest van Sint-Maarten mogen vieren. Het was prachtig weer. Om 18.30 uur trok de
lampionnentocht door enkele straten van Leende. Dankjewel aan al die mensen die hun huis of tuin
met lichtjes versierd hadden. Dat zorgt voor sfeer en is een teken van verbondenheid. De
deelnemers aan de optocht hebben ervan genoten. De viering is de kerk was heel goed bezet,
volgens schattingen 350 aanwezigen. Dank aan de trommelaars en allen die hun steentje hebben
bijgedragen bij deze viering. Zorg hebben voor elkaar blijft een actueel thema.
* Op 12 november kwamen de ouders van de toekomstige eerste communicanten in de pastorie bij
elkaar tijdens de eerste informatieavond. De pastoor en de leden van de werkgroep gaven de nodige
informatie over het eerste communieproject. Ook hier wordt de betrokkenheid van de ouders sterk
beklemtoond. Zij zorgen in de eerste plaats voor de geloofsopvoeding van hun kind. Met elkaar,
ouders, parochie en school gaan we dit project aan om er een onvergetelijke feestdag van te maken.
* Op zondag 23 november 2014, hoogfeest van Christus Koning, hebben de leden van ons damesen mannenkoor hun patrones, de heilige Caecilia, herdacht. De koorleden hebben in de hoogmis
prachtige gezangen laten horen. Een genot voor het oor!! Van harte proficiat met deze uitvoering.
We zijn alle koorleden ook bijzonder dankbaar voor hun trouwe en jarenlange inzet.
* Op dinsdag 25 november jl. heeft het bestuur van het dameskoor een bezoek gebracht aan hun
koorlid Maria Mesman-van Lieshout. Maria is 25 jaar lid van het dameskoor en werd bij die
gelegenheid gedecoreerd. Ze ontving een zilveren speldje met een oorkonde van de Gregoriusvereniging. Uit handen van pastoor van Meijl ontving ze ook een parochiële oorkonde voor haar
betrokkenheid en grote inzet gedurende die 25 jaren. Van harte proficiat.
* Einde november 2014 hebben we afscheid genomen van twee straatcontactpersonen: mevr. Lies
Verhoeven, Marijkeplein, en mevr. Toos van der Palen-Bax. Beiden hebben meer dan 10 jaar deze
belangrijke taak met veel liefde en plezier vervuld. Pastoor Van Meijl heeft beiden een parochiële
oorkonde overhandigd voor hun grote kerkbetrokkenheid.
* Kleutercatechese. Op woensdag 17 december a.s. zijn de kids uit groep 1 t/m 4 welkom in de
pastorie van 15.00 uur tot 16.30 uur om te luisteren naar het kerstverhaal én om zelf iets moois te
knutselen. Welkom kinderen.
* Voor de zesde keer op rij vragen we aandacht voor onze schoenendoosactie, die ieder jaar opnieuw een succes is geweest. Dit jaar gaan de cadeaus
naar Mieke van den Heuvel, die samen met haar man hulp biedt aan
kinderen in Gambia via hun stichting: www.stichtingwwtoegankelijk.nl
Let op: neem een klein doosje en doe dat goed vol. Het vervoer van grote
dozen is te kostbaar! Heb je nog vragen: bel of mail naar de werkgroep
gezinsvieringen: Marieke van Lieshout: 040-8481900; gezinsvieringen.leende@gmail.com
Actie schoenendoos
* Tarieven voor 2015. In de vergadering d.d. 3 november jl. heeft het kerkbestuur de tarieven voor
het komende jaar vastgelegd, mede met het oog op de komende fusie:
misintentie
uitvaartdienst
avondwake

€ 10,-€ 300,-€ 150,--

doopviering
huwelijksviering
jubileumviering

€ 50,-€ 300,-€ 170,--

Voor de tarieven van onze begraafplaats verwijzen we naar de folder van de begraafplaatscommissie. De tarieven kunt u ook op de website van de parochie vinden: menubalk: parochie, kopje
begraafplaats.
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* Op zondag 14 en 21 december zal pastoor van Meijl de kerkgangers een belangrijke vraag
voorleggen: wat dient er met de knielbankjes in onze kerk te gebeuren? Laten zoals het is? Uit het
gebouw doen? Gedeeltelijk uit het gebouw verwijderen? Binnen het kerkbestuur en de parochievergadering is deze vraag uitvoerig besproken, maar de meningen waren verdeeld. Nu wil de
pastoor de kerkgangers in dit overleg betrekken en naar hun mening vragen alvorens een besluit te
nemen.
* Sinds 19 juli 2011 is de website van onze parochie in de lucht. Misschien vraagt u zich ook wel
af: waarom die website voor zo’n kleine parochie? Hoe vaak wordt de parochie bezocht of
aangeklikt? Hieronder geven we u het overzicht van dit jaar. Oordeel zelf. (Onze gewaardeerde
dank aan Toon Kees die onze website technisch bedient.)
Maand

Unieke
bezoekers

Aantal
bezoeken

Pagina´s

Hits

Bytes

Jan 2014

365

1,036

3,196

9,048

830.18 MB

Feb 2014

408

1,061

3,811

11,479

751.48 MB

Mrt 2014

612

1,706

4,646

13,526

1.14 GB

Apr 2014

675

1,894

4,923

12,201

1.15 GB

Mei 2014

377

899

2,956

9,327

976.60 MB

Jun 2014

293

626

2,125

8,141

846.23 MB

Jul 2014

347

794

2,650

10,231

1.20 GB

Aug 2014

357

896

3,308

11,827

1.03 GB

Sep 2014

444

1,055

3,864

14,451

13.43 GB

Okt 2014

586

1,206

10,090

19,201

1.41 GB

Nov 2014

377

877

2,990

10,977

1.03 GB

* In onze Nieuwsbrief maken we telkens de verjaardagen bekend van hen die 80 jaar worden of
ouder. Dit zien we als een teken van verbondenheid met elkaar. Indien u het echter niet op prijs stelt
dat uw naam bekend gemaakt wordt, laat het ons dan even weten. We zullen uw naam dan niet
publiceren.
* De volgende Nieuwsbrief hopen we op het einde van januari 2015 te laten verschijnen. Indien u
suggesties heeft of een “parochiële” mededeling, laat het ons gerust weten.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 9 november 2014: Lise Maas, dochter van Edwin Maas en Rieky van der Kruis,
Strijperstraat.
* 9 november 2014: Bas Simkens, zoon van Roel Simkens en Joke SimkensCobben, Halvenne.
* 9 november 2014: Sjoerd Verhoeven, zoon van Dennis en Maartje Verhoeven en
broertje van Mae, Strijperstraat.
* 23 november 2014: Jip Roosen, zoon van Rob Roosen en Anne van Dijk, Budel.
* 23 november 2014: Guus Raaijmakers, zoon van Jaap Raaijmakers en Desiré Umans en broertje
van Lien, Strijperstraat.
* 23 november 2014: Memphis Pruymboom, dochter van Jo Pruymboom en Janina Schuman,
Valkenswaard
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat deze
kinderen veilig en gezond mogen opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en leven in de geest van
Jezus.
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Overleden
* 14 november 2014: Joop Vrakking, weduwnaar van Trees Vrakking-Verkleij. Hij heeft
gewoond in Prins Willem Alexanderplein en is 88 jaar geworden.
* 3 december 2014: Tonny van Meijl-van Zeeland, echtgenote van Toon van Meijl (†). Zij
heeft het laatste jaar gewoond in Leenderhof en is 89 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families 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 naam van de overledene staat geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

Volksvroomheid : iets voor u ?
Hoe kunnen we de evangelische boodschap het beste communiceren met de mensen van onze tijd?
Welke middelen bestaan er?
In onze nieuwe parochie te Geldrop wordt op de donderdagen 8, 15, 22, 29
januari en 5 februari 2015, telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur, een pastorale
cursus gegeven onder de titel: Geloven in groei. Kracht en bloei van de
volksdevotie. Iets voor u??
Voor meer informatie en inschrijving: secretariaat van onze parochie of
parochiekantoor van de H. Brigida te Geldrop, tel. (040)-368 5060

FUSIE VAN ONZE PAROCHIE : 1 januari 2015
Op donderdag 13 november 2014 hebben de besturen van de 5 parochies (Geldrop, Mierlo, Heeze,
Leende en Sterksel) de brief ondertekend waarin ze onze bisschop mgr. A. Hurkmans vragen de
huidige parochies op te heffen én de nieuwe (fusie)parochie op te richten. In zijn brief d.d. 11
december 2014 heeft mgr. A. Hurkmans de nieuwe parochie opgericht onder de naam R.K.
Parochie Heilige Nicasius, gevestigd te Geldrop.
Dit betekent dat de naam van onze parochie veranderd is, maar dat het kerkgebouw Sint-Petrus’
Banden blijft heten. Wellicht zult u niet zoveel van de fusie merken. Het parochieel leven hier bij
ons gaat gewoon door. De werkgroepen hier zijn goed actief, de leden zetten zich met veel
toewijding in voor onze geloofsgemeenschap. Dat is een compliment waard. Proficiat. We hopen
dat deze vele vrijwillig(st)ers hun werk gewoon blijven voortzetten na 1 januari 2015. Als pastoor
willen we deze mensen blijven aansturen en enthousiasmeren.
Per 1 januari 2015 is een nieuw kerkbestuur benoemd, dat bestaat uit de pastoor Sjef van der
Maazen + iemand uit de parochie Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en Sterksel. Ieder bestuurslid zal
een concrete taak gaan vervullen. Ondergetekende blijft het aanspreekpunt voor Leende en Sterksel
Wij zijn mevr. Anneke Hulsen-Walen, Strijperstraat, bijzonder erkentelijk dat zij bereid is om onze
geloofsgemeenschap in dat nieuwe bestuur te vertegenwoordigen. Op die manier blijven we als
gemeenschap een stem hebben in dat nieuwe bestuur. Wij wensen Anneke heel veel wijsheid en
voldoening toe in haar zo belangrijke taak.
W. van Meijl, pastoor

ACTIE KERKBALANS 2015
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De Actie Kerkbalans zal in 2015 worden gehouden in de periode van zondag 18 tot en met zaterdag
31 januari 2015. De actie krijgt als thema: “Mijn kerk in balans”. U mag in deze periode een brief
van de parochie verwachten waarin u gevraagd wordt financieel bij
te dragen aan de parochie. Want een parochie kost natuurlijk ook
geld en dat brengen de parochianen bij elkaar. Mogen wij op u
blijven vertrouwen om ons pastoraal en materieel werk zo goed
mogelijk te blijven doen?

ADVENTSACTIE 2014
Voor het vierde jaar op rij gaat onze adventsactie naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India,
waar de paters salvatorianen werkzaam zijn. Onze pastoor behoort tot deze congregatie en zorgt
ervoor dat de financiële steun, die u aan deze parochianen schenkt, rechtstreeks en volledig daar
naar toe gaat.U ontvangt een envelop in de Parel.
Wij vroegen uw aandacht voor een nieuw schoolgebouw, met mogelijkheden voor vervolgonderwijs en overnachting voor de kinderen die, vanwege grote afstanden, niet elke dag naar huis kunnen
gaan. Een stenen gebouw dat tevens gebruikt wordt als parochiecentrum.
Op de foto hiernaast ziet u de kerk, die 100 jaar oud is en naast
de kerk wordt het schoolgebouw opgericht. (zie foto’s onder) De
werkzaamheden zijn in volle gang en het schiet goed op.
Volgend jaar hopen de kinderen hier naar school te kunnen gaan.
Met uw hulp hebben zij een hoopvolle toekomst.
Mogen wij u vragen onze zusterparochie te blijven steunen? U
ontvangt deze week een envelop in de Parel en u kunt deze
envelop met uw bijdrage in de collectebussen in de kerk deponeren of in de deurbrievenbus van de
pastorie. Dank u wel voor uw steun.

AAN AL ONZE LEZERS : KERSTMIS 2014
Kerstmis, het feest van het licht
Laat duisternis worden tot licht,
laat koude worden tot warmte,
laat ontrouw worden tot trouw,
laat afstand worden tot nabijheid,
laat onvrede worden tot vrede.
Zalig Kerstmis
Gelukkig Nieuwjaar
kerststal in onze kerk

7

LEZING : CHRISTENEN IN HET MIDDEN-OOSTEN
Op donderdag 18 december geeft Kerk in Nood om 20.00
uur in het Antoniushuis te Geldrop, Stationsstraat 21, een
lezing over de situatie van de christenen in het MiddenOosten.
De gewelddadige strijd van Islamitische Staat (IS) tegen
christenen in Irak en Syrië maakt dat er momenteel veel
aandacht is voor het Midden-Oosten. De vervolging en
onderdrukking van christenen is echter niet nieuw. Wist u dat IS juist opkwam als reactie op de
Amerikaanse inval van 2003? En dat christenen in Egypte en Irak het vandaag zwaarder hebben dan
onder de regimes van Hosni Mubarak en Sadam Hoessein? Hoe leven christenen nu in Irak en
Syrië?
Kerk in Nood kent de persoonlijke verhalen van mensen die moesten vluchten, van mensen van
familieleden die vermoord zijn. Tijdens de avond op 18 november zal een deskundige ingaan op de
ontwikkelingen en de achtergronden van de problematiek waar de mensen in het Midden-Oosten nu
mee te maken hebben. U bent van harte welkom.

TER INSPIRATIE : einde van het jaar
De Eeuwige is voor je
om je de juiste weg te wijzen
De Eeuwige is achter je
om je te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige is bij je
om je in zijn armen te sluiten.
De Eeuwige is onder je
om je op te vangen als je dreigt te vallen.
De Eeuwige is in je
om je te troosten als je verdriet hebt.
De Eeuwige is om je heen
als een beschermende muur
wanneer anderen over je heen vallen.
De Eeuwige is boven je
om je te zegenen.
Zo zegent jou de almachtige en barmhartige God,
de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
Amen.
(Reiszegen van Sint-Patrick)
=======================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593De
website van de parochie: www.parochie-leende.nl

