
 

          

 

 

 

 

 

parochie   St. Petrus’ Banden,  Leende 

                      

 

VOORWOORD 

Het nieuwe jaar is al weer een maand oud. “Wat gaat de tijd toch snel!” hoor je mensen zo vaak 

zeggen, en inderdaad. Hoe ouder je wordt, hoe vlugger het gaat. Toch mag ik hopen dat u dit 

nieuwe jaar goed heeft ingezet, vol vertrouwen en met goede voornemens. 

 

Dit nieuwe jaar zal voor onze parochie een heel belangrijk jaar worden. We zijn nu nog een 

zelfstandige parochie met de naam “Sint-Petrus’ Banden”, met een eigen pastoor en een eigen 

bestuur. Dat zal zo niet blijven. Volgens het beleid van ons bisdom zal onze parochie per 1 januari 

2015 behoren tot de grote parochie Geldrop, waartoe de huidige parochies van Heeze, Sterksel, 

Mierlo én Geldrop zullen behoren.  Die nieuwe parochie zal een eigen naam krijgen en er zal een 

nieuw bestuur gevormd worden én een pastoraal team. We zullen u over dit fusieproces blijven 

informeren. 

 

In ieder geval hebben we Gods zegen over dit nieuwe jaar nodig. Dat we 

samen een vitale gemeenschap blijven, hier in Leende, en dat ieder zijn 

steentje bijdraagt in deze parochie-opbouw met de trots van onze kerk, 

die dit jaar 540 jaar bestaat. (Denk aan de Torenfeesten in 1974 !!)  

 

Daarom roep ik de bijbelse zegenwens  in herinnering: 

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, 

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 

Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. (Num. 6, 24-26) 

 

We willen niet alleen vooruitkijken, maar ook even terugblikken op het afgelopen jaar, wat het ons 

gebracht heeft aan positieve, maar ook aan negatieve gebeurtenissen. Met vreugde denken we terug 

aan de 24 doopsels (in 2012: 31), de 26 eerste communicanten (in 2012: 29), de 23 vormelingen (in 

2012: 35), de 4 kerkelijke huwelijken (in 2012: 4), én 1 gouden huwelijk (in 2012: 5). Er was ook 

leed en verdriet: de vele zieke parochianen én de 22 kerkelijke uitvaartdiensten (in 2012: 33).   

 

Terugblikkend stellen we vast dat het kerkbezoek in het weekend lichtjes is gedaald in vergelijking 

met vorig jaar, mede doordat een viering is weggevallen. Maar we weten allemaal dat het christelijk 

geloof en de kerkbetrokkenheid geen vanzelfsprekendheid meer zijn. Het is een duidelijke keuze. 

Maar dan is er ook dat wij-gevoel. Samen staan we voor een belangrijke taak: die blijde boodschap 

van Jezus in woord én daad bekend maken, hier ter plaatse. Met zijn allen staan we sterk. 

 

Vrede en alle goeds. 

W. van Meijl, pastoor 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

* Op zondag 15 december 2013 heeft pastoor van Meijl op het einde van de hoogmis aandacht 

gevraagd voor het houten beeld van de heilige Lucia. Dit beeld dat vele jaren in de toren van de 

kerk heeft gestaan, is enkele jaren geleden naar beneden gehaald. Na onderling overleg én met de 

hulp van deskundigen is besloten dat het beeld van de heilige Lucia is én dat we het willen laten  
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opknappen. Mevr. J. Verduijn verklaarde zich bereid het beeld een gezicht te geven en handen én 

het op te knappen. Na jarenlang werken, vol toewijding en met de nodige zelfstudie, heeft zij het 

beeld, met de hulp van haar zoon Willy, kunnen voltooien. Pastoor van Meijl sprak op het einde van 

de viering zijn dank en waardering uit voor deze gratuïte inzet. (Om gezondheidsredenen was mevr. 

Verduijn helaas niet aanwezig.) Een passende attentie voor haar en haar zoon werd hierbij 

overhandigd. Het houten beeld van de heilige Lucia staat voorlopig in de doopkapel, op een goed 

zichtbare plaats. Als u meer over dit beeld zou weten, houden wij ons graag aanbevolen. 

 

N.b. Het beeld is niet hetzelfde als het beeld van de Meester van Leende, ca. 1480 (zie “Beelden in 

de Abdij”, expositie te Uden in 1999, de beelden van de meester van Leende, p. 5 en 6) 

  

* Op maandag 16 december 2013 hield de KVO (Katholieke Vrouwenorganisatie), afdeling 

Leende, haar jaarlijkse kerstviering. Deze bijeenkomst was echter de laatste, want vanaf heden 

houdt de KVO, afdeling Leende, helaas op te bestaan na 77 jaar. (Op 13 november 2011 hebben de 

leden hun 75-jarig bestaan gevierd met een feestelijke eucharistieviering.) Pastoor van Meijl sprak 

op deze avond de leden toe en dankte hen voor hun trouwe  inzet en grote betrokkenheid in de 

parochie. In diverse werkgroepen zijn de leden actief: het KVO-koor, poetsgroep, siergroep, 

dameskoor, enz. Dank u wel, dames, en alle goeds voor de toekomst. 

 

* Op zondag 22 december 2013 deelde onze trouwe collectant Siem Liebregts de pastoor mee dat 

hij voor de laatste keer had gecollecteerd. Omdat er vanaf volgend jaar een heilige mis wegvalt, is 

dit een goede gelegenheid om na ongeveer 40 jaar trouwe dienst het collectemandje door te geven. 

Voor deze betrokkenheid en toewijding heeft de pastoor aan Siem een oorkonde overhandigd. 

Eveneens heeft de pastoor een oorkonde uitgereikt aan Lucia de Win-Filippini, die op 22 december 

2013 haar taak als lector heeft beëindigd. Sinds begin 1991 heeft Lucia haar taak trouw en met veel 

betrokkenheid vervuld. Wij waarderen dit bijzonder. Dank u wel. 

 

* Bezoek aan de kerststal. Op de 1
e
 kerstdag zijn ’s middags precies 150 mensen in de kerk 

gekomen om naar het kerststalletje te kijken. Op de 2
e
 kerstdag waren er dat 51. Dit is een groot 

aantal en voorziet dus in een behoefte. Komt dat door het droge en zachte weer? In ieder geval mag 

de kerststal met de versiering eromheen gezien worden!! Dank je wel aan deze vrijwillig(st)ers. 

 

* Schoenendoosactie voor Gambia. Op 27 december zijn 118 doosjes en dozen uit de kerk gehaald. 

Zij werden met Kerstmis mee naar de gezinsviering gebracht, bestemd voor de kinderen in Gambia. 

Op 3 januari zullen deze geschenken samen met bananendozen uit Maarheeze in een container 

verpakt worden en midden februari hopen de kinderen in Gambia hun cadeautjes uit Leende te 

ontvangen. Dankjewel voor deze actie: maak een kind gelukkig!! 

  

* De Adventsactie, bestemd voor onze zusterparochie in India, heeft het mooie, afgeronde bedrag 

laten zien van € 2300,-- (dank zij een grote donatie). Heel hartelijk dank voor deze bijdrage. Het 

geld zal rechtstreeks en volledig worden overgeschreven op rekening van de paters Salvatorianen, 

die daar werkzaam zijn en een school naast de kerk aan het bouwen zijn. Op de website van de 

parochie vindt u meer uitleg en foto’s. 

 

* Op donderdag  16  januari jl. heeft de ZLTO, afdeling Kempen-Zuidoost, haar jaarlijkse gezins- 

dag gevierd en de leden zijn begonnen met een eucharistieviering in onze kerk. De Korennoot uit 

Borkel en Schaft zorgde voor de muzikale invulling. Onze pastoor, die geestelijk adviseur van de 

ZLTO is, ging voor in de viering. De kerk was goed gevuld. Een inspirerende viering. 

 

* De voorbereidingen op het vormsel en de eerste communie zijn volop bezig. Het is een goede 

samenwerking tussen parochie, school en ouders. De lessen worden op school gegeven. Vooral de 

betrokkenheid van de ouders wordt sterk beklemtoond en we zijn blij dat ze zich zo goed inzetten, 

in het welzijn van hun kind. Op deze manier worden ze uitgedaagd te groeien in hun geloofsleven. 
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* Op 24 januari 2014 zijn de negen leden van onze siergroep bij de contactpersoon mevr. 

Gusta de Beer bij elkaar geweest om een jubileum te vieren. Mevr. De Beer én mevr. Mien 

Cardinaal-Peek zijn precies 20 jaar geleden begonnen met dit vrijwilligerswerk. Dank u wel voor 

deze trouwe inzet en toewijding. De versiering in de kerk mag gezien worden!! Proficiat, dames, 

met dit jubileum en de goede onderlinge samenwerking. De pastoor heeft Gusta en Mien een 

oorkonde van de parochie overhandigd. 

 

* De misintenties kunt u voortaan op onze website vinden. (parochie Leende)  Ze worden er 

woensdag voor de komende zondag op geplaatst. 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

Overleden 

* 7 januari 2014:  Corrie van Engelen-van Grinsven, weduwe van Wim van Engelen; 

    zij woonde in Hoge Akker en Kempenhof en is 84 jaar geworden. 

*  21 januari 2014: Jos van de Ven, weduwnaar van Ingrid de Ruijter; hij heeft gewoond 

    in Leende, Sterksel en Eindhoven en is 63 jaar geworden. 

* 29 januari 2014: Net van der Zanden-Schellens, weduwe van Jan van der  Zanden; zij  

   heeft gewoond in Leenderhof en is 88 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 steunen. 

De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,  

in de palm van Gods hand. 

 

TER INSPIRATIE :  Bestaat God wel?                                        

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Hij sprak met de kapper over 

vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat. 

De kapper zei: “Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.” 

“Waarom zeg je zoiets”? vroeg de man. 

“Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat God niet bestaat. Als 

God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte 

kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestaat, zou er geen ellende zijn op de aarde. Geen oorlogen. Geen 

rampen.Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan. 

De man was even stil maar zei verder niets. 

 

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man 

op straat met heel lang haar en een ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de 

kapperszaak en zei tegen de kapper: “KAPPERS BESTAAN NIET!” 

 

“Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je!” antwoordde de kapper. 

“NEE!” zei de man met overtuiging. “Kappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden 

er op deze wereld geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden!” 

 

De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet 

naar ons komen.” 

“Exact!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn 

juist de mensen die Hem niet zoeken… En daarom zie je soms zo weinig van God op aarde. 

Maar gelukkig, er zijn er…, die zoeken en vinden!  
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ATTENTIE 

Binnenkort heeft de parochie een ander e-mailadres. Noteer het nu al vast:  

parochie.leende@gmail.com  

 

 

KALENDER   

 

* 23 februari 2014: om 11.30 uur: kennismakingsviering met de eerste communicanten; zij worden 

samen met hun ouders in deze viering in de kerk verwacht. Ze maken kennis met het liturgisch 

gebeuren in de kerk, de viering en alles wat erbij hoort. 

 

* 27 februari 2014: van 15.30 – 16.30 uur is er voor de Leendse 90-plussers een 

ontmoeting met het prinsenpaar van De Lindse Blaos in de pastorie. 

 

* 1 maart 2014: om 19.30 uur: carnavalsmis met prins Bram dun Urste en Prinses 

Annemarie en vele, vele carnavalsvierders. Allen hartelijk welkom. 

 

 

 

 

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

Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.  

E-mailadres: parochie.leende@kpnmail.nl     De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593 

De website van de parochie: www.parochie-leende.nl  
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