
          

 

 

 

 

 

parochie   St. Petrus’ Banden,  Leende 

                      

 

VOORWOORD 

 

Op 19 oktober a.s. vieren we Wereldmissiedag. Een zondag waarop alle christenen, waar ook ter 

wereld, zich met elkaar verbonden voelen, omdat ze dezelfde opdracht hebben: ze zijn gezonden om 

Gods blijde boodschap bekend te maken. Christenen hebben immers een concrete taak, ter plaatse, 

maar ook over hun eigen grens heen. Vanuit hun geloof willen ze elkaar helpen én steunen. 

 

Dit jaar gaat de speciale aandacht naar de katholieke gelovigen in Myanmar (of Birma; Zuidoost-

Azië). Dit land is ongeveer 16 keer zo groot als Nederland en grenst o.a. aan China, Thailand en 

Bangladesh. Myanmar telt ongeveer 60 miljoen inwoners, waarvan 4% christenen zijn en één 

procent katholiek is.   

 

De kerk in Myanmar is lange tijd door een militaire dictatuur onderdrukt en 

missionarissen werden het land uitgezet. Sinds 2011 is hier gelukkig 

verandering in gekomen. Er worden stappen gezet naar een democratie met 

meer vrijheden voor de bevolking. De katholieke kerk is er in die periode 

van onderdrukking en vervolging in geslaagd de vlam van het geloof 

brandende te houden én door te geven. In dat opzicht zijn zij een voorbeeld 

voor ons. Durven uitkomen voor je geloof. 

 

Deze gedachte “De vlam van het geloof doorgeven” is ook erg actueel voor 

ons, hier in West-Europa. We merken dat we in een snel veranderende wereld leven en de 

informatie die ons dagelijks bereikt, is niet altijd hoopgevend. Daarom kunnen we best een 

lichtpuntje gebruiken. Het geloof wil ons dat geven. Vandaar de oproep en de taak: het geloof 

doorgeven, in het klein, in het groot, omdat we overtuigd zijn dat het een houvast wil zijn in het 

leven. 

Misschien kan ons geloof nog wel wat verdieping gebruiken. Dat wens ik u van harte toe. 

 

W. van Meijl, pastoor 

 
 

PAROCHIEBERICHTEN 

 

* Op woensdag 3 september zijn de moeders van de werkgroepen gezinsviering, eerste communie 

en vormsel in de pastorie bij elkaar geweest en hebben met elkaar en de pastoor de vieringen voor 

het komend werkjaar besproken en vastgelegd. De parochie is heel blij met deze enthousiaste moe- 

ders, die erg gemotiveerd zijn. Na het afscheid van Dianne Bijnnen en Bettine Cremers (zie onze 

Nieuwsbrief juli-augustus) heeft de werkgroep opvolging gekregen in Henny Bax en Brigitte 

Bovée. Dankjewel voor jullie inzet en samenwerking. 

 

* Op 25 en 29 september zijn de straatcontactpersonen in de pastorie bij elkaar gekomen voor hun 

jaarlijkse vergadering. De opkomst was erg goed en als parochie zijn we heel bij met deze 

vrijwilligsters, want zij zijn de ogen en de oren van onze gemeenschap. Namens de parochie willen 

zij de mensen in hun straat nabij zijn in lief en leed en willen ze vooral signaleren. 
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OKTOBERMAAND  =  MISSIEMAAND 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt jong en oud attent gemaakt op de missionaire gedachte van de 

christenen. Door hun doopsel maken ze deel uit van de grote gemeenschap van christenen, die de 

boodschap van Jezus concreet willen maken. Onderlinge verbondenheid en steun aan elkaar zijn 

hierbij belangrijke pijlers. Dit jaar staat het land Myanmar in Zuidoost-Azië centraal. 

 

Myanmar is ongeveer 16 keer zo groot als Nederland. Een derde van het land bestaat uit oerwoud. 

Van de ongeveer 60 miljoen inwoners zijn 89% boeddhisten. De christenen vormen een kleine 

groep, maar zij weten wel de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de 

volgende generatie.  

 

Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buiten- 

wereld en leed de bevolking onder de strenge dictatuur van 

het leger, dat in 1962 de macht greep. Sinds het aantreden 

van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en 

zien we een proces van democratisering ontstaan, een 

onverwachte kentering. Nu ervaren katholieke gelovigen een 

grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, 

religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor 

zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot 

het priesterschap.  

 

Zo vieren we op 5 oktober 2014 de wereldmissiedag voor kinderen. Kinderen worden vertrouwd 

gemaakt met de missionaire gedachte én met het thema van dit jaar. Het gaat hierbij om informatie 

én wat onze kinderen voor die kinderen in Myanmar kunnen betekenen. 

 

Op 19 oktober is missiezondag. Er wordt dan  gecollecteerd voor de katholieke kerk in Myanmar. 

 
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte of stort uw bijdrage op 
rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
 

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 

* 14 september 2014: Sem Schenkels, zoon van Frans Schenkels en Monique 

   Verhagen, Freesialaan 

* 14 september 2014: Puck Houtsma, dochter van Alexander Houtsma en Lieke 

    Simkens (’s-Hertogenbosch); 

 

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. 

 

Huwelijk 

* 12 september 2014: Martijn der Kinderen en Eva van Engelen (onze parochie) 

* 4 oktober 2014: Dennis Jansen (Ulft) en Marlies van de Laak (onze parochie) 

 

Van harte proficiat met deze levensverbintenis. Geluk en voorspoed op jullie levensweg en Gods 

zegen voor jullie toekomst. 
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  Overleden 

* 11 september 2014: Frida Verhoeven-Bos, echtgenote van Martinus Verhoeven. Ze heeft 

    gewoond in de Narcislaan en is 81 jaar geworden. 

*  23 september 2014: Toos Cardinaal-Verduijn, echtgenote van Jan Cardinal (†). Ze heeft  

   de laatste jaren gewoond in het Leenderhof en is 85 jaar geworden. 

* 26 september 2014: Ria Scheepers. Ze heeft de laatste tijd gewoond in Geldrop en Heeze 

   en is 72 jaar geworden. 

 

Ons medeleven gaat uit naar deze gezinnen 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. 

 

 

 

OKTOBERMAAND  - MAAND VAN DE ROZENKRANS 

 

Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren, willen we ook dit jaar  

tijdens de oktobermaand het rozenhoedje bidden in de kerk,  

telkens op maadagavond om 19.00 uur.  

We nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.  

Eén van onze koren zal de viering muzikaal invullen. 

 

 

 

KALENDER 

* Op 26 oktober a.s. vindt op 14.30 uur in onze kerk een benefietconcert plaats waarbij het 

blazersensemble “Exprezzo” zal optreden, alsook zangeres Franka Couwenberg. Na het concert is 

er een “After Party” in de pastorietuin. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. 

* Op 1 november viert de kerk het feest van Allerheiligen en op 2 november het feest van 

Allerzielen. Wij zullen in de hoogmis op 2 november om 10.00 uur stilstaan bij deze twee 

belangrijke feesten. Ons dames- en mannenkoor zullen de viering muzikaal invullen en we zullen 

extra aandacht besteden aan de overledenen van het afgelopen jaar.   

* De volgende nieuwsbrief hopen we rond 1 november te doen verschijnen. 

 

 

TER  INSPIRATIE  :   

 

Voor mijn leven 

wil ik niet vragen, 

dat zorgen en nood mij niet zullen treffen. 

Geef me echter de geest van het geduld, 

ze zonder geschreeuw te doorstaan. 
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Voor mijn leven 

wil ik niet vragen, 

dat problemen en verdriet mij 

niet tot huilen zullen brengen. 

Geef me echter de geest van de moed, 

ze zonder angst tegemoet te treden. 

 

Voor mijn leven 

wil ik niet vragen, 

dat ik ontkom aan de weg 

van dorens en distels. 

Geef me echter de geest van standvastigheid, 

om opgeruimd verder te gaan. 

 

Voor mijn leven 

wil ik niet vragen, 

dat teleurstelling en eenzaam dwalen 

mij tot een treurende reiziger maken. 

Wees echter met mij, God, 

wanneer ik mij verlaten voel, 

vertwijfeld ben - 

uit de grond van hart fluister ik U dat toe. 

(Maurice Nyunt Wai 

Vicaris-generaal bisdom Pathein, Myanmar) 

 

 

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

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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