
          

 

 

 

 

 

parochie   St. Petrus’ Banden,  Leende 

                      

 

VOORWOORD 

 

Vroeg of laat wordt een ieder van ons geconfronteerd met de dood. De dood hoort bij het leven. Dat 

is een keiharde realiteit. De dood van je geliefde, je eigen dood. Hoe ga je daarmee om? Kun je 

daarin geholpen worden? Hoe? 

 

En wat is er na de dood? Is het een donker, zwart gat? Is er een 

overkant? Is er een weg die naar het licht gaat? Het eeuwige 

Licht? 

 

In ons christelijk geloof kunnen we inspiratie en kracht vinden. 

De feesten van Allerheiligen en Allerzielen zijn daarbij een 

gunstige gelegenheid om hier bij stil te staan én ons door de 

boodschap te laten aanspreken. 

 

Op het feest van Allerheiligen vieren we al die mensen van wie we geloven dat ze bij God zijn, dat 

zij thuis zijn gekomen bij de Heer. Het gaat om bekende heiligen, die door de kerk officieel zijn 

heilig verklaard. Maar we denken ook aan die ontelbare mensen die in onze ogen heilig zijn, omdat 

ze zo voorbeeldig waren en op hun manier Jezus hebben gevolgd. Allerheiligen is het feest van de 

bemoediging, van het licht. Al die heiligen zijn voor ons een lichtend voorbeeld. 

 

Met Allerzielen gaan onze gedachten naar onze dierbare overledenen. We willen aan hen denken, 

herinneringen aan hen ophalen. Ze leven immers voort, bij ons én in het eeuwig leven, bij God, in 

zijn eeuwig Licht en in zijn Liefde. 

 

Allerheiligen, Allerzielen: het is weer beseffen dat wij op aarde slechts op weg zijn naar het 

beloofde land, waar reeds velen zijn aangekomen en ons tot voorbeeld zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

W. van Meijl, pastoor 

 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op zaterdag 4 oktober was om 20.00 uur een viering in de kerk voor de vormelingen van de 4 

laatste jaren. Ze hadden allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen met de vraag een steentje mee 

te brengen. Het thema van de viering was immers : Draag jij…ook jouw steentje bij? 

Met de 50 aanwezige kerkgangers werd stil gestaan bij de betekenis van het thema en 

de jongeren hadden allen een steentje meegebracht. Proficiat. Een steen of steentje 

heeft immers verschil- lende betekenissen (zie Ter inspiratie, blz. 6). De viering werd 

muzikaal opgeluisterd door de jongeren. Fijn. Op het einde van de viering werden de 

vormelingen vertrouwd gemaakt met JUP, jongeren uit de parochie. Er volgde nog een 

gezellig samenzijn in Brouwershuis en om 22.00 uur gingen de jongeren naar huis. 

We hopen dat we voor deze jongeren iets kunnen betekenen, want zij zijn de toekomst 

van onze parochie. Als iedereen, de jongere, hun ouders, de parochie, zijn steentje zou 

bijdragen, dan zijn we toch ….steenrijk!!!! 
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* Op maandag 5 oktober, de eerste maandag van de maand, was de werkgroep voor de schoonmaak 

in de kerk weer actief. Plichtsbewust houden deze vrijwillig(st)ers ons kerkgebouw schoon en dat  

waarderen we heel erg. Op deze dag heeft de werkgroep afscheid genomen van Sjef en Mia Rutten 

die sinds 1990 en 1992 het interieur van onze kerk hebben verzorgd. Van harte proficiat voor deze 

trouwe inzet. Uit handen van pastoor van Meijl ontvingen beiden een parochiële oorkonde als blijk 

van waardering en dank.   

 

* In onze parochie is niet alleen een kerkbestuur werkzaam. De parochie kent ook een parochiever-

gadering, d.w.z. een bijeenkomst van alle contactpersonen van de 27 parochiële werkgroepen. Twee 

keer per jaar komen deze contactpersonen in de pastorie bij elkaar om te vergaderen. Hun taak is 

vooral van informerende en adviserende aard. Op woensdag 15 oktober zijn de leden bij elkaar 

gekomen en alle werkgroepen waren hierbij vertegenwoordigd, op twee na. Onder leiding van de 

pastoor is over het wel en wee van de parochie gesproken en ook de opgelegde fusie per 1 januari 

2015 kwam uitgebreid aan bod. Zoals het er nu uitziet en zolang als pastoor van Meijl actief in de 

parochie kan blijven werken, zal er weinig veranderen. We gaan gewoon door om hier ter plaatse 

kerk van Jezus te zijn, met elkaar en in zijn Geest.  

 

* Op grond van de ontvangen reacties mag de VIP-avond (= de dankjewel-avond voor de 

vrijwillig(st)ers in de parochie) op 18 oktober jl. als heel geslaagd worden beschouwd . De 

ongeveer 140 aanwezigen hebben met volle teugen kunnen genieten van de vertelkunst én de 

muzikale kwaliteiten van Tonny Wijnands uit Deurne. Liedjes uit de oude doos!! Heerlijk! Wat 

hebben de aanwezigen kunnen lachen en meezingen!! Een bijzonder woord van dank aan de dames 

van onze siergroep die de tientallen bloemstukjes voor deze avond hadden gemaakt. Hiermee 

werden door loting vele mensen gelukkig gemaakt.  

 

* De collecte op Wereldmissiedag, op 18 en 19 oktober, en bestemd voor de christenen in 

Myanmar, Birma, heeft de mooie som opgebracht van € 324,35. Hiervoor heel hartelijk dank. 

 

* Het benefiet-kerkconcert op zondag 26 oktober  jl. was een groot succes. Een volle kerk heeft 

mogen genieten van de feestelijke klanken van het blazersensemble Exprezzo onder de begeesterde 

begeleiding van Theo Lokin én de prachtige zang van sopraan Franka Couwenberg. Ook de “After 

party” in de pastorietuin was een gezellige ontmoeting. Op deze manier heeft de Stichting Behoud 

Kerkgebouw Sint-Petrus’ Banden Leende zich goed gepromoot, ook dankzij het gesproken woord 

van voorzitter Joop Kummeling tijdens de pauze van het concert. 

 

* Na het overlijden van Theo de Groof heeft de begraafplaatscommissie gezocht naar een opvolger. 

Dhr. Jac Hulsen heeft zich bereid verklaard om vanaf 1 november 2014 de taak van begraafplaats- 

beheerder op zich te nemen. Dankjewel Jac voor deze bereidheid en betrokkenheid. 

 

* Sinds enkele jaren bestaat in onze parochie de werkgroep "rouwverwerking". Om het contact met 

de mensen die hun geliefde moeten afgeven, laagdrempelig te houden, heeft de werkgroep als naam 

gekozen "Op de koffie/thee bij de pastoor". Deze  bijeenkomst vindt           Op de koffie/thee   

plaats in de pastorie en is bedoeld voor alle mensen die hun partner  ver-       bij de pastoor 

loren hebben. Het is een ontmoeting waarbij onder het genot van een 

kopje koffie/thee het leven met elkaar wordt gedeeld en vitamientjes  

voor de toekomst worden meegegeven. 

  

Op dinsdag 4 november is de komende bijeenkomst.  

Op dinsdag 25 november de volgende en zo om de 3 weken.  

Een folder is op het secretariaat verkrijgbaar.                                    rouwverwerking            

                                             2014 - 2015 

  

* De volgende nieuwsbrief hopen we midden december te laten verschijnen. Dan vindt u de 

mededelingen inzake Kerstmis en Nieuwjaar. 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

* 12 oktober 2014: Brent Bierings, zoon van Johan Bierings en Fanny Jaspers en 

    broertje van Mike en Suzie, Renheide 

* 12 oktober 2014: Sara van Stipdonk, dochter van Antoni en Anja van Stipdonk- 

    Kersten en zusje van Iza en Nina, Strijperdijk; 

 

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. 

 

  Overleden 

* 26 oktober 2014: Piet van Mierlo, echtgenoot van Mia van Mierlo-Duisters. Hij heeft 

    gewoond in de Strijperstraat en is 82 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar dit gezin 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 naam van de overledene staat geschreven in het boek des Levens, 

in de palm van Gods hand. 

 

 

 

Fusie van de parochie   

                             

De door het bisdom opgelegde fusiedatum 1 januari 2015 komt steeds dichterbij. De gesprekken 

tussen de parochies Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en Sterksel gaan onverminderd voort om de 

fusie zo goed mogelijk te laten verlopen. 

  

Inmiddels is in de parochie te Geldrop, Mierlo en Heeze een informatieavond geweest om de 

geïnteresseerden goed te informeren. Omdat wij in onze Nieuwsbrief én in de parochievergadering 

de parochianen goed op de hoogte hebben gehouden, acht het kerkbestuur zo’n informatieavond bij 

ons niet nodig. Als parochianen vragen hebben, kunnen ze altijd bij het bestuur of het secretariaat 

terecht.  

 

Momenteel wordt gewerkt aan de brief naar onze bisschop mgr. Hurkmans om die nieuwe parochie 

op te richten én die ook een naam te geven. Die naamgeving bepaalt de bisschop na voordracht van 

de besturen. We hopen u in de volgende nieuwsbrief die naam bekend te maken, alsook het nieuwe 

bestuur. 

 

Zoals het er nu uitziet en zolang pastoor van Meijl in Leende en Sterksel zijn pastoraal werk kan 

verrichten, zal er voor onze geloofsgemeenschap niet zoveel veranderen. Het « dagelijks » werk, 

zoals bestellen van missen, aanvragen voor doopsels en huwelijken, bezoek aan pastorie, 

telefoneren, enz : het gaat gewoon door zoals in het verleden. Toos staat u graag te woord en zal het 

voor u regelen. Goede communicatie is immers uiterst belangrijk. 
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KALENDER 

 

* Op 8 november a.s. is de volgende gezinsviering, die in het teken staat van Sint-Maarten. Voor de 

viering om 19.00 uur in de kerk zal er een lampionnentocht door het dorp plaatsvinden. Na de 

viering wordt warme chocomelk geschonken. U bent van harte welkom. 

* Op zondag 23 november a.s. zullen onze koren, het dames- en mannenkoor, hun Caeciliafeest 

vieren. In de hoogmis op 10.00 uur zullen de koorleden feestelijke klanken laten horen. Uw 

aanwezigheid hierbij is een teken van waardering voor hun belangeloze inzet voor onze 

gemeenschap. 

* Op zondag 30 november staat de volgende gezinsviering gepland, die in het teken staat van 

Sinterklaas. In de viering om 11.30 uur zal de sint met zijn pieten in ons midden zijn. Ouders met 

kleine kinderen zijn van harte welkom. 

* Op 5 december 1969 is emeritus-pastoor A. van Loon tot pastoor van Leende benoemd. We zijn 

hem bijzonder dankbaar voor zijn pastoraal werk in ons midden en voor al zijn diensten die hij in de 

loop van deze 45 jaar verleend heeft. Lang zal hij leven. 

 

TER  INSPIRATIE  :  ieder draagt zijn steentje bij 

 

Er zijn mensen in ons leven 

die kleine stenen aanbrengen 

om onze gemeenschap op te bouwen. 

Ze zijn onmisbaar in het geheel. 

 

Er zijn mensen die als een hoeksteen 

een stuk van ons leven dragen. 

Onmisbaar zijn ze. 

Zonder hen zou de groep niet leven. 

 

Er zijn mensen die als een siersteen 

kleur geven aan ons leven. 

Zonder hen zou het een saaie bedoening zijn. 

 

Er zijn mensen die als steunbalken 

de groep schragen. 

Onzichtbaar is hun inzet, 

onmisbaar hun steun. 

 

Er zijn mensen als cement tussen de stenen; 

ze houden losse stenen samen, 

ze zijn stil aanwezig en eveneens broodnodig. 

 

Er zijn mensen die zichzelf klein als kiezels maken 

om anderen plaats te geven. 

 

Een levend huis waar iedereen zich goed voelt 

wordt gebouwd met geloof in zichzelf en in God, 

en met liefde en waardering voor elke bouwsteen, 

hoe klein deze ook ik. 

( Lichtaart, 7 november 2010). 

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

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  

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochie-leende.nl/

