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Jaargang 8, nummer 4, mei 2017
VOORWOORD
Sedert vele jaren wordt de meimaand ook wel de Mariamaand genoemd. “Gekomen is uw lieve
mei, Maria..” is een bekend Marialied, Maar er bestaan er nog veel meer die gelovige mensen graag
horen én ook meezingen. Hieronder staat het bekende lied van Lya de Haas, Ons lieve Vrouwke
Meimaand – Mariamaand, de maand dat vele mensen op bedevaart gaan, naar een plaats waar
Maria bijzonder wordt vereerd. Als geloofsgemeenschap willen wij een goede traditie in ere houden
en gaan op 6 mei 2017 op bedevaart naar Ommel. (zie blz. 5)
Op 13 mei is het 100 jaar geleden dat Maria in het Portugese Fatima voor de
eerste keer aan drie herderskinderen is verschenen. Nadien zijn er nog 5
verschijningen geweest. Maria riep de kinderen op om boete te doen, offers te
brengen en te bidden voor de bekering van zondaars. Ook droeg zij de kinderen
op iedere dag de rozenkrans te bidden voor de vrede.
Dit eeuwfeest zal duizenden mensen naar Fatima doen pelgrimeren en daar
zullen ze biddend en zingend Maria vereren. En Maria verwijst hen én ons naar
Jezus. Hij is onze leidsman ten leven. In elke Mariaverering dient het te gaan
om Jezus en zijn blijde boodschap.
Ter inspiratie drukken we de tekst af van het bekende Marialied: Ons lieve Vrouwke:
Heel de wereld die kent het beeld van ons lieve vrouwke.
In Den Bosch, de Sint Jan, in Lourdess, bij ons op het schouwke.
En verlies ik soms efkes de moed, dan vouw ik m’n handen,
bid dan zachtjes een “Wees Gegroet”, lat een kèrske branden.
Bid vur ons lieve vrouwke, Ave Maria.
Moeder van alle minsen en òk van jou en van mèn.
Lat mèn hier efkes zitten, Ave Maria.
Bij uw beeld en de bloemen, efkes veilig zèn.
Elk bruidspaar hi daor een woord van trouw gegeven.
Mè de kars nar Maria en vroagt samen hur zegen.
Lieve vrouw, gift ons kracht, wil ons helpen in moeilijke tijden.
Bid vur ons, sta ons bij, wil ons steeds in ’t leven beg’leiden.
Bid vur ons lieve vrouwke, Ave Maria.
Moeder van alle minsen en òk van jou en van mèn.
Lat mèn hier efkes zitten, Ave Maria.
Bij uw beeld en de bloemen, efkes veilig zèn.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Op 20 maart 2017 is overleden: broeder Luc van de Achelse Kluis. Hij ligt op het
kloosterkerkhof aldaar begraven. We blijven aan hem denken als de vriendelijke
broeder die onze vormelingen in de jaren 2010 e.v. op een woensdagmiddag uitleg
heeft gegeven over de Achelse Kluis en het werk van de monniken. Samen met de
pastoor kregen de vormelingen met de begeleidende ouders een kijkje binnen in de
abdij en maakten een korte wandeling binnen de kloostermuren.
* Voor het 6e jaar op rij heeft in Leenderhof weer een gezamenlijke ziekenzalving plaatsgevonden.
Op 5 april waren 24 personen in het Grand Café aanwezig om dit sacrament te ontvangen. Een
indrukwekkende viering met muziek, kaarsjes, gebeden en symbolen. Het gaat hierbij om de
ontmoeting met de Heer, om levensaanvaarding en de bereidheid zijn/haar leven in Gods hand te
leggen.
Voor het ontvangen van de ziekenzalving moet je niet terminaal ziek zijn. Het sacrament is niet
uitsluitend het sacrament van diegenen die in het uiterste levensgevaar verkeren. De meest
geschikte tijd om het te ontvangen is wanneer de gelovige door ziekte of ouderdom in levensgevaar
begint te komen. Hij/zij ervaart hoe belangrijk de nabijheid én de overgave aan God zijn.
* Het aantal kleuters voor de kleutercatechese op woensdag 12 april van 14.00 tot 15.30 uur was
deze keer niet zo groot. Er waren nu 6 kleuters gekomen. Fijn dat zij er waren én dat ze gekozen
hebben voor de kleutercatechese!! Want er is tegenwoordig zoveel te doen, er wordt zoveel voor de
kinderen en kleuters georganiseerd, zodat het best moeilijk is om te kiezen. De kleuters hebben
samen met de moeders een fijne en leerrijke middag mogen meemaken. Er was persoonlijke
aandacht, een goede samenspraak, waarbij we stilstonden bij de gebeurtenissen in de Goede Week.
Ook hebben ze geknutseld en natuurlijk mochten ze eitjes zoeken in de pastorietuin.
* Op 22 april jl. was het precies 12,5 jaar geleden dat Francine van den Hurk zich aangesloten heeft
bij de siergroep van de kerk. We danken haar voor haar trouwe inzet en grote betrokkenheid. Van
harte proficiat met dit koperen jubileum. Francine mocht een parochiële oorkonde ontvangen.
* Op zondag 23 april jl. heeft het diamanten echtpaar Theo en Trees de Werdt-Scheepers in de
hoogmis om 10.00 uur hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd, samen met hun kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen én de aanwezige kerkgangers. In een goed gevulde kerk hebben we de
jubilarissen gefeliciteerd en toegezongen: Lang zullen ze leven.
* De vastenactie heeft dit jaar € 949,65 opgebracht, inclusief de toezegging van € 35. Heel hartelijk
dank voor deze bijdrage. Het geld komt ten goede aan een jeugdhuis in El Salvador.
* Op 26 april heeft burgemeester Paul Verhoeven een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan
Nelly van Asten, Ad en Diny Simkens voor hun vele verdiensten in onze gemeenschap. Onze
hartelijke gelukwensen aan deze parochianen.
Bijzondere dank gaat uit naar Nelly van Asten voor haar vele verdiensten op parochieel vlak. We denken aan haar trouwe inzet en grote betrokkenheid bij de
Torenfeesten in 1974, bij de reorganisatie van de parochie en het oprichten van
werkgroepen; ze was lid van het kerkbestuur, enz., Vele, vele uren heeft ze
zich belangeloos voor de parochie en de kerk ingezet.
Parochianen die grote verdiensten hebben in de parochie, kunnen daarvoor
gewaardeerd worden met de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et
Pontifice”. De aanvraag hiervoor wordt tot de pastoor van de parochie gericht
en hij beslist of parochianen daarvoor in aanmerking komen.
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* Het appartement Torenplein 4 te Leende staat te koop. Voor meer informatie verwijzen we naar
het parochiebestuur in Geldrop of naar dhr. J. Bax, tel. 2061357.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van juni uit te geven.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 23 april 2017: Sam van Stipdonk, zoon van Antoni van Stipdonk en Anja van
Stipdonk-Kersten en broertje van Iza, Nina en Sara, Strijperdijk.
* 30 april 2017: Lieke Verhagen, dochter van Joris Verhagen en Sandy Heckers en
zusje van Bram, Boschhoven.
* 30 april 2017 : Bram Verhagen, zoon van Joris Verhagen en Sandy Heckers en
broertje van Lieke, Boschhoven.
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen
dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leven in de
geest van Jezus.

Overleden
* 14 april 2017 : Lies Hikspoors-van Asten, echtgenote van Tonnie Hikspoors (†). Zij
woonde in de Dorpstraat en is 92 jaar geworden.
* 19 april 2017 : Truus Roefs-Thijssen, weduwe van Martinus Roefs. Zij woonde de
laatste jaren in het Marijkeplein en is 89 jaar geworden.
* 26 april 2017 : Toos van Lieshout-van Eert, echtgenoot van Henk van Lieshout. Ze
woonde in Eindhoven en is 82 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.

BELEIDSNOTA VAN ONZE BISSCHOP
N.a.v. de Mariamaand citeren we onze bisschop G. de Korte inzake zijn visie over de Mariadevotie.
In zijn beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016) kunt u onderstaande tekst vinden.
Tot slot : kerk in de samenleving
In ons bisdom stellen vele gelovigen hun hoop en vertrouwen op Maria, de moeder van onze Heer.
Alleen al in de Sint Jan worden jaarlijks honderdduizenden lichtjes bij de
Zoete Moeder aangestoken. Even zovele gebeden bereiken via Maria onze
God. Voor tallozen is Maria de warme onderstroom van ons katholieke
geloof, de moeder bij wie wij troost en geborgenheid mogen zoeken.
Maria verwijst ons altijd weer door naar haar Zoon: Doet maar wat Hij u
zeggen zal (Johannes 2,5). Juist in dit heilig jaar vieren wij Christus als
het gelaat van de barmhartige Vader. De Vader van Jezus Christus is
trouw. Bij Hem zijn wij veilig. (p. 32)
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ONZE VORMELINGEN
Op vrijdag 7 april 2017 heeft deken Felie Spooren, namens onze bisschop mgr. G.
de Korte, aan de volgende vormelingen het sacrament van het vormsel
toegediend.
De viering had als thema : Levende stenen. Dit thema is besproken én uitgewerkt
in de presentatie viering. (zie hieronder)

1. Imre Bierings
2. Sam Dekkers
3. Juul van Eert
4. Suus van den Eijnden
5. Nine van Gastel
6. Maud van Hooff
7. Yvonne Jutten
8. Brian Maas

9. Mariëtte Maas
10. Britt van der Meer
11. Elle van Meijl
12. Diede van Mierlo
13. Niels van de Paal
14. Teun Rossiau
15. Cathelijne Weijmans

In de presentatieviering op 5 maart 2017 hebben de vormelingen onder leiding van enkele moeders
hun gedachten laten gaan over de vraag: Hoe kan ik mijn steentje bijdragen in onze geloofsgemeenschap? Hieronder volgen de antwoorden die de vormelingen op hun steentje hebben geschreven:
1. Met mijn vrolijkheid draag ik graag een steentje bij.
2. Ik ben behulpzaam, daarom vind ik het fijn om anderen te helpen.
3. Met mijn gezelligheid wil ik andere mensen opvrolijken.
4. Ik ben een vrolijk, spontaan en gezellig meisje.
5. Het zonnetje in huis willen zijn.
6. Ik wil aardig en behulpzaam zijn voor de wereld.
7. Met mijn zorgzaamheid denk ik een steentje te kunnen bijdragen aan een ander.
8. Behulpzaam zijn voor anderen.
9. Vrolijk en blij.
10. Door mijn gezelligheid breng ik sfeer bij anderen.
11. Door mijn vrolijkheid wil ik de wereld vrolijk maken.
12. Met mijn grappigheid krijgen anderen een glimlacht op hun gezicht.
13. Ik wil graag klaarstaan voor mensen die me nodig hebben.
14. Mensen helpen als het nodig is.
15. Ik sta klaar voor andere mensen als het nodig is.
Proficiat, vormelingen !!

Over jullie antwoord is nagedacht !!
Wat zijn het positieve antwoorden !!
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TER INSPIRATIE : OVER STENEN (n.a.v. onze vormelingen)
Er zijn er onder ons die kleine steentjes bijdragen
om een groep op te bouwen.
Ze zijn onmisbaar in het geheel.
Er zijn er die als hoeksteen
een stuk van de groep dragen:
onmisbaar zijn ze,
zonder hen zou de groep niet leven.
Er zijn mensen die als sierstenen
kleur en leven geven aan een groep:
zonder hen zou het een saaie bedoening zijn.
Er zijn er die als steunbalken de groep dragen:
Onzichtbaar is hun inzet en hun bijdrage.
Er zijn er als mortel tussen de stenen,
zij houden de losse stenen samen;
ze zijn stille aanwezigen en evenzeer broodnodig.
Er zijn er die zichzelf kleiner maken
om anderen plaats te geven.
Een levend huis waar iedereen zich goed voelt,
wordt gebouwd met liefde en waardering voor elke bouwsteen,
hoe klein hij ook is.
Zo bouwen wij samen aan een thuis,
waar het goed toeven is voor iedereen.
En daar is ook Hij in ons midden,
De levende Christus.
Daar waar mensen bereid zijn
om stenen weg te rollen…
wordt toekomst zichtbaar !!

KALENDER
* 6 mei : bedevaart naar Ommel. Naar jaarlijkse gewoonte gaan we als parochiegemeenschap op
bedevaart. Om 19.30 uur zal de feestelijke eucharistieviering zijn, waarbij ons gilde St.-Jan Baptista
uit Leenderstrijp voor een kleurrijk tintje zorgt én de beide parochiële koren voor de muzikale
invulling. Misintenties van hier worden meegenomen. U bent van harte welkom.
7 mei : om 14.00 uur : lenteconcert van het Leends Accoord in onze kerk en aansluitend een
gezellig samenzijn in de pastorietuin.
10 mei : in de middag brengen de vormelingen samen met de begeleidende ouders een bezoek aan
het klooster van onze pastoor in Hamont, België.
13 mei : 100-jarig jubileum van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima : 13 mei – 13
oktober 2017. (Gebedskaart ligt in de kerk of is verkrijgbaar op het secretariaat)
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17 mei : om 15.00 uur : Mariaviering in de kerk, bedoeld voor de bewoners van Leenderhof, maar
iedereen is natuurlijk van harte welkom om in deze meimaand Maria te vieren in de kerk.
21 mei : om 10.30 uur : eerste communieviering
4 juni : Hoogfeest van Pinksteren : om 11.00 uur plechtige eucharistieviering met beide parochiële
koren.
=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende onder leiding van pater
W. van Meijl, tel. 06-12151593.
Het parochiesecretariaat is hier elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl

