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VOORWOORD
Vorige zondag, 31 mei, hebben 25 jongens en meisjes uit onze parochie hun eerste heilige
communie mogen ontvangen. Een groot feest, niet alleen in de kerk, maar ook thuis. Zoveel blijde
mensen bij elkaar om dit feest met elkaar te mogen vieren. Wat fijn. Een onvergetelijke dag voor de
communicanten.
Nu hoor je kritische kerkgangers weleens zeggen: ‘De eerste communie is ook
de laatste communie… Op die dag zie je de kinderen en voor de rest zie je ze
niet meer in de kerk!” Misschien heeft u die uitspraken ook al eens gehoord.
Jammer, dat mensen zo ongenuanceerd oordelen, denk ik dan.
Natuurlijk mogen we niet blind zijn voor de realiteit, en zien we ook bij ons
de krimp, maar ik meen toch te mogen schrijven dat we deze communicanten
binnenkort weer hopen te zien als ze hun afscheidsviering hebben op 11 juli
a.s. Bovendien zien we deze kinderen in de gezinsvieringen die we in onze
parochie hebben, 10 keer per jaar. Ook zie ik de kinderen in de kerk als er een
heilige mis is voor hun overleden opa of oma. We mogen ook verwachten dat velen het sacrament
van het vormsel gaan ontvangen en de band met de kerk niet verliezen. Het wordt natuurlijk
moeilijker als de kinderen in het voortgezet onderwijs terecht komen en elders naar school gaan.
Vele ouders hebben uitgesproken hoe moeilijk het is hun kinderen kerkbetrokken te houden. Ouders
hebben het niet gemakkelijk om hun kinderen te begeleiden in de geloofsopvoeding. Er wordt van
hen ook veel gevraagd. Ze zijn ook zoekende en zullen met vallen en opstaan proberen hun
kinderen de christelijke waarden, die levensovertuiging, mee te geven én voor te leven.
In dat opzicht hebben we elkaar nodig. Samen zijn we immers kerk, hier ter plaatse, rondom onze
Lindse blaos. Met het oog op de toekomst dienen we elkaar te blijven bemoedigen en aansporen. U
wil toch ook dat onze kerk open blijft en dat we daarin wekelijks samenkomen om eucharistie te
vieren? U wil toch ook dat onze kerk, het symbool van onze verbondenheid, onze trots blijft?
Welnu, als u dat wil, dan zult u er ook iets of misschien zelfs veel voor over dienen te hebben. Laat
die betrokkenheid dan ook merken! Werk aanstekelijk, in de positieve zin van het woord! Dat wens
ik u allen van harte toe.
W. van Meijl, pastoor

PAROCHIEBERICHTEN
*We waren met velen uit Leende, die op zaterdag 9 mei jl. op bedevaart zijn gegaan naar Ommel,
waar Maria vereerd wordt onder de titel “Troosteres in elke nood”. Dank u wel voor deze
betrokkenheid. Dank aan de leden van het dames- en mannenkoor die de eucharistieviering
muzikaal hebben ingevuld. Dank aan de leden van het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp die
deze bedevaart een kleurrijk en feestelijk karakter hebben gegeven. Met elkaar kunnen we iets
moois laten zien én horen. Dat is ook kerk-zijn, onder invloed van Maria.
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* Het was een sfeervolle plechtigheid, de 12e mei jl, toen pastoor Van Meijl de Mariakapel in “De
Molenschut” kwam inzegenen te midden van de bewoners. Een goed initiatief van deze
zorgboerderij. Met een brandend kaarsje, in de hand of op de rollator, trokken meer dan 20
daggasten achter de pastoor aan, die het Mariabeeld in de hand droeg naar het kapelletje. Daar werd
gezongen, gebeden, gezegend en herinneringen aan vroeger onder woorden gebracht. Het zachte en
zonnige weer droeg bij aan deze bijzondere gebeurtenis. Meimaand is Mariamaand.
* Tijdens de vergadering van de parochiële werkgroep FMC op 12 mei jl. heeft Arie van der Palen
om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van deze werkgroep. Sinds 10 december 1996 is
Arie lid van deze zo belangrijke werkgroep. Woorden van dank en waardering werden naar hem
uitgesproken. De pastoor overhandigde Arie een parochiële oorkonde voor zijn trouwe inzet en
grote betrokkenheid. Dank u wel.
* De collecte voor de Nederlandse Missionaris, gehouden op Pinksteren, 24 mei, heeft de mooie
som opgebracht van € 389,34. Heel hartelijk dank voor deze bijdrage aan onze missionarissen.
* Op 26 mei jl. zijn de kerkgidsen in de pastorie bij elkaar gekomen om hun werkzaamheden in het
afgelopen jaar te evalueren. Heeft u enig idee hoeveel mensen, binnen én buiten Leende, in 2014
gebruik hebben gemaakt van een rondleiding in onze kerk en de klim in de toren? Nee. Het zijn er
210, de leerlingen van groep 8 van de basisschool De Triangel én van Leenderstrijp niet
meegerekend. Toch een aanzienlijk aantal ! Op aanvraag willen de 8 kerkgidsen gaarne een
rondleiding geven, die zeker de moeite waard is.
* Op 27 mei jl. zijn onze 20 vormelingen met de fiets naar de Achelse
Kluis gereden, onder begeleiding van 6 moeders. In het vormselproject
zit ook het onderdeel: sociale en religieuze activiteit. De ouders hebben
voor een bezoek aan de Achelse Kluis gekozen. Onder leiding van de
monnik. Luc en pastoor van Meijl hebben de vormelingen met de
moeders een kijkje mogen nemen in het hart van de abdij: de kerk met
de koorbanken, de kloostergang, de kapittelzaal, het scriptorium, de
eetzaal, de tuin, de grenslijn, enz. Met elkaar hebben ze ook gebeden in
de huiskapel, waarbij ze de stilte in het klooster mochten ervaren.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 10 mei 2015: Evi van Geloven, dochter van Remko van Geloven en Marieke
van Geloven-Bax, Heeze.
* 10 mei 2015: Reinier Swinkels, zoon van Willem Swinkels en Ingrid SwinkelsNieweg, Merellaan.
* 24 mei 2015: Anne Peeters, dochter van Marc Peeters en Jacqueline Hendriks
en zusje van Ramon, Elisa en Max, Heeze
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.

Gouden huwelijk
* 5 juni 2015 : Wout en Mien Kerkhofs-van Velthoven.
Van harte proficiat met dit bijzondere feest en alle goeds toegewenst te midden
van de kinderen en kleinkinderen.
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We zijn het gouden echtpaar bijzonder dankbaar voor alles wat ze voor onze parochie hebben
gedaan en nog doen. Wout is sinds 1993 lid van de parochiële klusjesgroep én zorgt mede voor het
onderhoud op de begraafplaats. Mien heeft haar grote verdiensten in de avondwakegroep, de
siergroep, de straatcontactpersonen en niet te vergeten als kosteres. Heel hartelijk: dank je wel.

Overleden
* 26 mei 2015: Frans van Luik, echtgenoot van Mieke van Luik-Snijders. Hij heeft
de laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 77 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze familie 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.

EERSTE COMMUNICANTEN
Op zondag 31 mei 2015 hebben de volgende kinderen hun eerste heilige communie ontvangen:
1. Taiko van Alphen
2. Lynn van den Broek
3. Lindsey Dekkers
4. Fleur Dereumaux
5. Arthur Floris
6. Cato Franco
7. Mirte van Gorp
8. Guy Goyarts
9. Pieke van der Kruis
10. Neeltje van der Laak
11. Linda van Lieshout

12. Noek van Lieshout
13. Aniek Lueb
14. Guusje Maas
15. Lisa van Meijl
16. Frans de Natris
17. Annalie van Oort
18. Rieke van der Palen
19. Joep Rossiau
20. Catootje Scheepers
21. Anselm Schneeberger
22. Roos van der Vegt

Van harte proficiat

23. Bernice Vermeulen
24. Alexander Weijmans
25. Jasper van Zutven

jouw beschermengel

FEEST VAN EM.-PASTOOR AD VAN LOON : 13 juni a.s.
Op 3 juni jl. is het 65 jaar geleden dat onze zo gewaardeerde pastoor Ad van Loon tot priester is
gewijd. Hij wil dit platina priesterfeest samen met de parochianen vieren, want van 1969 t/m 2003
is hij hier pastoor geweest. Nadien heeft hij op bescheiden wijze zijn diensten steeds aangeboden.
Op zaterdag 12 juni zal de jubilaris om 15.30 uur in Leenderhof voorgaan in de eucharistieviering,
die muzikaal wordt ingevuld door de Torenzangers. Op zondag 13 juni zal om 10.00 uur de
plechtige eucharistieviering zijn, met gilde-eer en het dames- en mannenkoor zorgen voor de
muzikale omlijsting. Na de viering is een vendelhulde op het Meentplein en aansluitend de receptie
tot 14.00 uur. Tegen 13.45 uur zal de Koninklijke Fanfare Philharmonie een serenade komen geven.
Als parochie zijn we em.-pastoor A. van Loon bijzonder dankbaar voor zijn grote toewijding en
inzet. We wensen hem Gods zegen toe en nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden.
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BEDEVAART NAAR BRIELLE
Op zaterdag 11 juli a.s. vindt de jaarlijkse, nationale bedevaart naar Brielle plaats. Hier worden de
heilige martelaren van Gorcum vereerd. Hieronder ziet u de bedevaartskerk. Het programma op 11
juli is als volgt:
Om 11.00 uur : plechtige eucharistieviering met mgr. J. van den
Hende, bisschop van Rotterdam.
Om 13.30 uur : rozenkransgebed
Om 14.30 uur : kruisweg
Om 15.30 uur: vespers en processie.
De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten
tijde van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onafhankelijkheid,
maar er liepen ook religieuze stellingnamen doorheen. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen
door de watergeuzen, onder aanvoering van Lumey.
Vooral de clerus en de katholieke godsdienst waren het mikpunt van de geuzen. In verschillende
plaatsen werden priesters en religieuzen vermoord. Op 5 juli 1572 werd een groepje geestelijken per
vrachtschuit naar Brielle vervoerd, waar ze gefolterd werden en terechtgesteld.
In de nacht van 9 juli zijn ze naar Rugge gebracht,
even buiten Brielle. Daar zijn de 19 martelaren
opgehangen aan de balken van de turfschuur. Hun
geschiedenis is goed bekend, omdat iemand uit
Gorcum, die familie was van een van hen, de
gebeurtenissen van dichtbij heeft meegemaakt,
daarbij nog getuigenissen van anderen verzameld
heeft en daarover een boek geschreven heeft. Zo
weten we van al deze mensen de namen, waar ze
vandaan kwamen, wat ze deden.
Sint-Nicasius (Heeze, 1515 - Den Briel, 1572), ofwel
Nicasius van Heeze was een van de Martelaren van
Gorcum, die in 1867 werden heilig verklaard. Hij is
de patroonheilige van onze nieuwe parochie.
Nicasius kreeg een studiebeurs van zijn heeroom Dirk van Heeze, secretaris van paus Adrianus VI
om in Leuven theologie en filosofie te studeren. Vervolgens werd hij minderbroeder te 'sHertogenbosch. Via Leiden en Haarlem belandde hij in een klooster te Gorcum, van waar hij door
de watergeuzen van Lumey, samen met tien andere minderbroeders, naar Den Briel werd gevoerd
om daar te worden vermoord.
In de buurtschap Kreijl bij Heeze, waar hij geboren is, werd in 1947 een aan hem gewijde kapel
gebouwd. Daar wordt op de zondag na zijn feestdag, 9 juli, een openluchtmis gehouden.
Er ligt een aanbod om op 11 juli a.s. vanuit Heeze met een bus naar Brielle te gaan. Als u
belangstelling heeft om mee te gaan, moet u vóór maandag 8 juni even bellen met Louis Maas (
040-2262014 ) of Kees van den Groenendaal ( 040-2264186 ).
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24 JUNI : SINT-JANSVIERING, LEENDERSTRIJP
Sinds 1962 wordt jaarlijks op 24 juni aan de voet van de kapelberg een eucharistieviering in open
lucht gehouden. Op deze dag viert de kerk immers het feest van de geboorte van de Heilige
Johannes des Doper, ook Johannes Baptista genaamd. (Op 29 augustus wordt zijn dood, zijn
onthoofding, herdacht.) St.-Jan Baptista is een bijbelse figuur, de voorloper van Jezus Christus en
een bijzonder groot profeet.
St.-Jan de Doper is de patroonheilige van het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp. De
gildebroeders en –zusters vieren dus op deze feestdag hun patroonheilige en ze doen dat met pracht
en praal. Indrukwekkend om te zien én te horen. Zij leveren de belangrijkste bijdrage aan deze
viering vóór de St.-Janskapel, die bij goed weer vele honderden bezoekers trekt.
Maar historisch en godsdienstig is er veel meer aan de hand rond deze St.Janskapel. Bij elke St.-Jansviering worden de deelnemers herinnerd aan wat
zich hier eeuwen geleden heeft voorgedaan. Gramaye schrijft in 1610 over de
kapel in Leende dat deze beroemd is vanwege de wonderen die daar zijn
geschied dankzij Jan de Doper en Jan de Evangelist. Gelovige mensen gaan
m.a.w. op bedevaart en zoeken heil in het sacrale.
De eerste vermeldingen van een kapel van St.-Jan te Leende dateren van kort
na het jaar 1400. Op een heuvel lag een grote kapel, die niet onderdeed voor
de meeste kerken. De Sint-Janskapel is vermoedelijk gesticht door de heer
van Heeze en Leende. In 1440 werd ze voor het eerst vernoemd, door Philips van Horne, maar ze
bestond toen waarschijnlijk al enige tijd. De kapel, die oorspronkelijk zowel aan Johannes de Doper
als Johannes de Evangelist was gewijd, had een eigen kapelaan. Er zouden ook bedevaarten naar de
kapel zijn geweest.
Aan die verering van St.-Jan de Doper kwam in 1648, na de vrede van Munster, een einde, toen de
kapel en het beneficie in protestantse handen kwamen. De kapel raakte in verval. Het katholieke
geloof werd verboden en alle R.K. kerken en –kapellen werden gesloten. De gelovigen zochten hun
toevlucht in zogenaamde “grenskapellen” of “schuilkerken” aan de andere kant van de rijksgrens.
Toch hebben de Strijpenaren hun kapel nog meerdere malen gerepareerd, maar na verloop van jaren
raakte ze ten slotte in verval, mede omdat uiteindelijk de inkomsten van de kapel naar de baron van
Heeze werden gesluisd.
Rond 1840, toen voor iedereen de vrijheid van godsdienst een feit was, heeft men de bouwval
opgeruimd en een nieuwe kapel gebouwd. Dat was in 1843. Vanaf toen bloeiden ook de
bedevaarten naar de St.-Janskapel weer op. Veel mensen bezochten de kapel op de dag van St.- Jans
Onthoofding, 29 augustus. (Vandaar de St.-Jansschotel die in de kapel én in de kerk van Leende te
zien is). Het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp trok op 24 juni naar de kapel om hun
patroonheilige te vereren. Diverse bedevaartgangers bezochten individueel de kapel. St.-Jan werd
vanwege zijn onthoofding met name aangeroepen tegen hoofdpijn en andere kwalen.
In de loop van de 20e eeuw ontstonden de eerste georganiseerde
groepsbedevaarten. Vermoedelijk in de jaren dertig organiseerde
een kapelaan uit Leende op de avond van 24 juni jeugdtochten naar
de Strijpse kapel.Onder het zingen van het Leender volkslied trok
men dan de kapelberg op waar, na een kort gebed, de St.-Janstrossen
werden gewijd. Op de dagen van St.-Jan , 24 juni (geboorte) en 29
augustus (onthoofding), werd de kapel door veel bedevaartgangers
bezocht. Missen werden in Leenderstrijp toentertijd niet opgedragen
en pogingen in 1880 en 1930 om tot oprichten van een eigen parochie te komen, mislukten.
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Pas sinds 1962 wordt jaarlijks op 24 juni een eucharistieviering in open lucht gehouden. Het gilde
dat sinds 1935 voor het onderhoud van de kapel zorgt, zorgt ook voor een feestelijke en kleurrijke
sfeer op deze feestdag. De geschiedenis van de kapel én van het gilde zijn immers innig met elkaar
verbonden. Volgens traditie laten de Strijpenaren op 24 juni hun St.-Janstros zegenen die ze tevoren
in het veld hebben geplukt: St.-Janskruid, korenbloem, margriet, koekoeksbloem, vergeet-mijnietje, gras, roos en viooltjes. Zo'n tros naast de huisdeur geeft bescherming tegen boze geesten en
blikseminslag.
Nu nog komen jaarlijks honderden mensen naar het kapelletje in Strijp. De vele kaarsjes die er
ontstoken worden, zijn een teken dat het geloof nog steeds levend is.
(Bron: Jac Biemans, Bedevaartplaatsen in Nederland)

JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN
Op 21 november 2014 heeft onze paus Franciscus een apostolische brief geschreven waarin hij de
religieuzen oproept het "Jaar van het Godgewijde Leven" te houden.(van 29 november 2014 tot en
met 2 februari 2016) Een jaar om meer aandacht te besteden aan het religieuze leven binnen de
kerk. De paus, zelf Jezuïet, wil de religieuzen aanmoedigen en oproepen om vandaag hun roeping
met passie te beleven, heel dikwijls puttend uit een bron van een rijk verleden en hoopvol uitzien
naar de toekomst.
Met religieuzen worden alle mannen en vrouwen van religieuze orden en congregaties bedoeld, dus
paters, broeders en zusters, die zo'n belangrijke rol binnen de kerk vervullen.
Het logo stelt een duif voor, die met haar vleugel een
veelzijdige wereld ondersteunt, terwijl ze op de wateren
drijft van waaruit drie sterren opstijgen, beschermd door
de andere vleugel.

Ondersteunen we met ons gebed de religieuzen en bidden we ook om toekomstige roepingen. Want
de nood aan priesters en religieuzen is bij ons bijzonder groot.

TER INSPIRATIE : ZEVEN WENSEN
Dat hier in huis mag zijn :
de geest van liefde en vriendschap.
Dat hier in huis mag zijn :
de geest van geduld en hoop.
Dat hier in huis mag zijn :
de geest van warmte en aandacht.
Dat hier in huis mag zijn :
de geest van tedere zorg.
Dat hier in huis mag zijn :
de geest die heelt en beschermt.
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Dat hier in huis mag zijn :
de geest die gemeenschap sticht.
Dat hier in huis mag zijn :
de geest waarbij ieder zichzelf kan zijn.
(M. v.d. Berg, Als leven wachten wordt.)

=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pastoor W. van
Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom.
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 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

