
          

 

 

 

 

 

parochie   St. Petrus’ Banden,  Leende 

                      

 

VOORWOORD 

 

Op de 4
e
 zondag van Pasen – dit jaar is dat op zondag 11 mei – viert de kerk roepingenzondag. In 

heel de wereldkerk wordt op die dag uitdrukkelijk stil gestaan bij het woord "roeping". Ieder mens 

heeft immers een roeping. Hij/zij wordt geroepen om iets goeds te doen, om iets voor de ander te 

betekenen. Dat gebeurt in het klein, in het gezin of in de familie. Dat 

gebeurt ook in het groot, in de samenleving. De vraag is: beantwoord ik 

aan mijn roeping? Durf ik me in te zetten voor die ander? 

 

Op roepingenzondag wordt speciaal gebeden voor roepingen tot het 

geestelijk ambt: priester, diaken, pater, zuster, broeder. De liturgie van 

deze zondag spreekt over Jezus als de goede Herder. De herder die hart 

heeft voor zijn schapen, die zijn schapen kent en van hen houdt. En die 

goede herder werd door medelijden bewogen toen Hij die menigte mensen 

zag die afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. "Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: de oogst 

is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen 

om te oogsten." (Mt. 9, 37-38). Vandaar de oproep om te bidden voor geestelijke roepingen. 

 

Juist in onze tijd zijn we ons steeds meer en meer bewust hoe belangrijk de pastores zijn in de 

parochies. We stellen vast dat hun aantal steeds minder wordt. Vandaar die oproep tot gebed. 

 

Tevens constateren we dat er een krimp plaatsvindt in het kerkelijk leven. Daarom staan we voor 

grote uitdagingen: fusie van parochies, omdat er gebrek is aan pastores. Hoe gaat het verder, vraagt 

menig oudere kerkganger zich bezorgd af? Vandaar het belang van het woord "roeping". Iedereen 

wordt geroepen om herder te zijn voor de ander. Om zich in te zetten voor de ander. Ja, je zou met 

hart en ziel bewogen moeten zijn met het lot van de kudde. Je bent een echte herder als je in je 

leven God zelf aan het licht laat komen. 

 

Ter gelegenheid van roepingenzondag vraagt onze paus Franciscus aan 

jonge mannen en vrouwen  dat zij zich zouden laten raken door de 

goddelijke genade. “Elke roeping”, schrijft de paus, “vereist steeds dat 

wij uit onszelf treden en ons richten op Christus en zijn evangelie.” 

De paus erkent dat er verschillende vormen van roeping bestaan, ook 

in het gezin. Maar elke roeping vereist dat wij afstand nemen van hou- 

dingen en denkwijzen die God niet welgevallig zijn en dat wij ons ten dienste stellen van onze 

broeders en zusters. "Het komt er kortom op aan om ons te laten raken door de goddelijke genade 

en het besef dat God ons niet in de steek laat." Tegelijk worden wij zo een instrument van God, 

omdat God zijn plannen niet zonder onze toestemming en zonder onze samenwerking kan 

doorvoeren. 

Wat is er dan mooier dan samenwerking? God en mens! Mensen onderling met God! Die 

herderlijke taak wens ik u van harte toe. 

W. van Meijl,  pastoor 
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PAROCHIEBERICHTEN 

 

* De vorige keer hebben we wat moeilijkheden ondervonden bij het versturen van onze 

Nieuwsbrief. We versturen hem niet meer via ” kpnmail.nl”, maar volgens “gmail.nl.” Dit betekent 

dat heel wat verouderde  e-mailadressen het geheel blokkeerden. Daarom hebben we een nieuw 

bestand met adressen aangelegd. Indien u de Nieuwsbrief niet ontvangen heeft én de brief toch 

digitaal wil ontvangen, wil u het ons dan even laten weten? We zorgen ervoor dat u hem weer 

ontvangt. U kunt de Nieuwsbrief ook lezen op onze website.  

 

* Op woensdag 16 april 2014 vond van 15.00 tot 16.30 uur de kleutercatechese in de pastorie plaats. 

Er waren 21 kleuters aanwezig. Eerst gaf de pastoor de nodige uitleg over de Goede Week, over de 

laatste dagen van Jezus. Toen mochten de kleuters knutselen aan hun “paastak” en ook paaseitjes 

schilderen, waarbij twee enthousiaste moeders hen hielpen. Na het drankje gingen de kinderen naar 

de pastorietuin, waar ze de paaseitjes gingen zoeken. Een hele klus om die allemaal te vinden, erg 

spannend, maar het lukte wel. Het prachtige weer speelde ook een rol. 

 

* Op vraag van de basisschool De Triangel hebben op Witte Donderdag, 17 april jl., de leerlingen 

van groep 7 en 8 uitleg gekregen bij de kruiswegstaties in onze kerk. In kleine groepjes heeft pas- 

toor van Meijl de leerlingen vertrouwd gemaakt met die 14 staties. Een leerrijke geloofservaring. 

 

* Dankzij de grote inzet van de leden van de Contactcommissie is Koningsdag op zaterdag 26 april 

een groot succes geworden. Het prachtige weer speelde natuurlijk ook mee. Om 10 uur was de 

eucharistieviering in de kerk waarbij de gedecoreerden aanwezig waren en met gilde-eer werden 

verwelkomd. De kerk was goed gevuld. Het was verheugend de 5 nieuwe gedecoreerden met hun 

echtgenoten aanwezig te zien: M. de  Lange, H. Fraser, Th. de Groof , J. Bax en P. van Dijk. Van 

harte proficiat. De heren Jan Bax en Theo de Groof hebben door hun jarenlange inzet bijzondere 

verdiensten voor onze parochiegemeenschap.  

 

* Op woensdag 30 april jl. hebben 15 bewoners van Leenderhof in een gemeenschappelijke viering 

het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Pastoor van Meijl ging voor in de dienst in het 

grand café, waarbij de kapelvrijwilligsters assisteerden. Het was een stichtende viering voor alle 

aanwezigen. Het sacrament van de ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament van degenen die 

bijna dood zijn of voor wie alle hoop is opgegeven. Dit sacrament is ook bedoeld voor de gelovige 

die door ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te komen. Hij of zij ervaart hoe belangrijk de 

nabijheid van de Heer is en de overgave aan Hem. 

 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

* 15 april 2014: Michelle van Hooff, dochter van Jacob van Hooff en Judith 

   Akkermans en zusje van Davey, Rosanne en Luca. 

* 15 april 2014: Kevin van Eerd, zoon van Leon van Eerd en Ingrid Verhoeven, 

   Soerendonk. 

* 15 april 2014: Hein Keijsers, zoon van Johan Keijsers en Susan Coppens 

 

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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HEILIGVERKLARING    TWEE   PAUSEN 

 

Op zondag 27 april jl. heeft onze paus Franciscus twee pausen heilig gesproken: 

 

Paus Johannes XXIII (1881-1963)         Paus Johannes Paulus II  (1920-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paus Johannes XXIII is 5 jaar paus geweest. Paus Johannes Paulus II was de eerste Poolse 

Hij was de paus van het “aggiornamento”  paus. Hij speelde een grote rol bij de val van 

(= aanpassing van de kerk aan de wereld)  het communisme. Hij was de paus van de 

én van het Tweede Vaticaans Concilie, dat  uitstraling, pastorale reizen, van het charisma 

grote veranderingen in de kerk teweegbracht. en de orthodoxie. 

 

Tijdens zijn homilie noemde paus Franciscus de twee nieuwe heiligen “moedige mannen”. “Zij 

leefden in een eeuw van tragische gebeurtenissen, maar ze werden er niet door overweldigd. Voor 

hen waren God en het geloof belangrijker. Ze legden getuigenis af van Gods genade.” 

 

Bij deze heiligverklaring heeft ons bisdom van iedere paus een prentje uitgegeven. U vindt die 

achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. 

 

 

 

 Samen de missionaire traditie voortzetten.        

 Maak het mogelijk ! 

 
 Van 29 mei t/m 8 juni 2014  vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats. 

Deze collecte is bestemd voor de Nederlandse missionarissen. 

 

Met als thema «Samen de missionaire traditie voortzetten » vragen we om steun voor onze 

missionarissen. Deze steun is onmisbaar voor hen die zich wegcijferen voor armen, uitgestotenen en 

andere kwetsbare medemensen. Met uw bijdrage zetten we samen de missionaire traditie voort ! 

 

‘Ik wil u hartelijk danken voor de bijdrage. Het is een bewijs dat de Nederlandse 

gelovigen hun missionarissen nauw aan het hart hebben.’ 

Pater Ferdinand van Campen, Tanzania. 
 

 

 

ATTENTIE 

Als u een nieuw e-mailadres heeft en als u de Nieuwsbrief van de parochie zou 

willen blijven ontvangen, wilt u dan uw nieuw adres aan ons doorgeven ?  

Met dank voor uw medewerking. 
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ONZE  VORMELINGEN 

       Van harte  proficiat !! 

 

 

MEIMAAND  -  MARIAMAAND 

Moeder Gods                                     

Blijvend ontmoeten 

door kijken 

en bekeken worden 

ben ik veilig. 

 

Je treurige ogen volgen mij 

weg of onderweg 

je bent me heilig.                                                           

 

Steeds mag blijken dat in 

zoeken, lachen, huilen 

ik jou steeds zal blijven  

wees gegroeten.                                                                                          Maria-icoon van Vladimir
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KALENDER  

* 10 mei : bedevaart naar Ommel ; om 19.30 eucharistieviering met medewerking van beide koren 

    én met gilde-eer 

* 11 mei : doopzondag : er worden 2 kindjes gedoopt 

* 18 mei : om 14.00 uur : lenteconcert van het Leends Accoord met aansluitend een gezellig samen- 

    zijn in de pastorietuin 

* 21 mei : om 15.00 uur : Mariaviering in de kerk, vooral voor de bewoners van Leenderhof. 

* 25 mei : om 10.30 uur : eerste communieviering 

* 2-6 juni : mgr. A. Hurkmans brengt een herderlijk bezoek aan de « nieuwe parochie Geldrop ». 

 

ATTENTIE 

De VIP-avond voor de vrijwillig(st)ers in de parochie is niet op zaterdag 25 oktober, maar op 

zaterdag 18 oktober 2014 !! Wilt u dat vast noteren ?  

U ontvangt nog een uitnodiging. 

 

TER  INSPIRATIE 

De oorsprong van alle pastorale zorg, 

zoals die in onze kerk en in onze parochie gebeurt, 

ligt in God zelf. 

Hij kent ons en houdt van ons. 

Hij heeft het goed met ons voor. 

 

In Jezus, zijn Zoon, de goede Herder, 

komt deze zorg wel op een voortreffelijke manier  

aan het licht. 

Hij ging weldoende rond 

en verkondigde een blijde en bevrijdende boodschap. 

 

Als wij als kerkgemeenschap, 

als Gods volk onderweg,  

het nou eens voor elkaar zouden kunnen krijgen 

om in alles wat wij doen en zeggen 

vooral Gods stem te laten weerklinken!! 

 

Jezus gebruikt in de bijbel een beeld: 

"Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze." (Joh. 10, 3.15) 

 

God vraagt ons Zijn herderlijke zorg zichtbaar te maken. 

Herderlijke zorg 

waarin op de eerste plaats Zijn stem weerklinkt, 

een Stem die inspireert en bemoedigt, 

zonder te heersen en te dwingen, 

zonder met de vinger te wijzen en af te schrijven, 

een stem die ons uitnodigt 

om een geloofsgemeenschap te zijn 

waar mensen elkanders herder en hoeder willen zijn, 

waar vrede en geluk heersen. 

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

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

E-mailadres van de  parochie:  parochie.leende@gmail.com     De pastoor is ook bereikbaar onder 

06-12151593 

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