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VOORWOORD
Wellicht heeft u het de laatste tijd ook vaker de uitspraak gelezen en gehoord: waar een kleine
gemeenschap groot in kan zijn. Heel concreet denken we dan aan Leenderstrijp dat in 2010 de
Kringgildedag heeft georganiseerd. Als kleine gemeenschap hebben ze toen heel succesvol dit grote
evenement georganiseerd, met elkaar. Een geweldige inzet van zoveel betrokkenen.
Diezelfde inzet kunnen we ook nu weer merken bij de organisatie
van het eeuwfeest van de basisschool én de winkel. Hoeveel
voorbereidend werk is hier al niet verzet !! We denken aan het
prachtig geïllustreerde gedenkboek met de sprekende titel “Met
vereende kracht”. Een kleine kern laat zien waar het toe in staat is. De inwoners van Leenderstrijp
staan stil bij het verleden en laten zich inspireren door wat al die mensen voor hen tot stand hebben
gebracht. Dat is voor hen in stimulans om het nu zelf voort te zetten.
Deze gemeenschapsgedachte geldt natuurlijk ook voor onze geloofsgemeenschap. Ook al stellen we
vast dat het aantal kerkgangers afneemt, het geloof blijft bestaan en is voor heel veel mensen de
stuwende kracht in hun leven. Het christelijk geloof betekent voor velen een steun en een houvast.
Daarom blijven zo velen zich ook voor die kerk inzetten. Het is de moeite waard. Je kunt immers
iets of veel voor een ander betekenen. Als kleine geloofsgemeenschap kun je ook groot zijn in
solidariteit, uitstraling, dienstbetoon, positieve instelling, naastenliefde.
Dat wens ik u allen van harte toe.
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
* Met Pinksteren, 15 mei 2016, hebben we gecollecteerd voor het werk van de Nederlandse
Missionaris. De collecte heeft het mooie bedrag laten zien van € 502,10. Hiervoor heel hartelijk
dank. Op deze manier heeft u het werk van deze bezielde missionarissen gesteund.
* De carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” heeft haar 55-jarig bestaan op een onvergetelijke
manier mogen vieren. Van harte proficiat. Tijdens de jubileummis op zaterdag 21 mei jl. is
gecollecteerd voor de vrijwilligers van ons parochieel missiecomité. Sinds dit jaar mogen zij niet
meer beschikken over de opbrengst van de kledinginzameling ten behoeve van de Leendse
missionarissen en hun opvolgers in de missielanden. De collecte heeft € 281,89 opgebracht,
waarvoor heel hartelijk dank.
* Op maandag 30 mei heeft Maria Kuijpers-van Meijl bij haar thuis officieel afscheid genomen als
contactpersoon tussen de parochie en Leenderhof. Bijna alle kapelvrijwillig(st)ers waren aanwezig.
We zijn Maria erg dankbaar voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid om alles zo goed mogelijk
te regelen. Haar taak wordt nu gedeeltelijk door het secretariaat van de parochie overgenomen.
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* In onze vorige Nieuwsbrief hebben we een extra blad bijgevoegd over een nieuw initiatief:
enkele enthousiaste moeders willen een speciale jongerendienst organiseren en hebben daarbij de
hulp van de ouders nodig. Daarom werden alle ouders van de
vormelingen van de laatste jaren per post én per e-mail
aangeschreven. Een tiental positieve antwoorden hebben we
mogen ontvangen. Bovendien weten we dat heel wat ouders
achter dit initiatief staan, hoe moeilijk het ook is om de jongeren
kerkbetrokken te houden. Toch gaan de moeders nu aan de slag:
zie aankondiging hieronder.
*De volgende Nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van juli te laten verschijnen. Reacties en
suggesties zijn altijd welkom.

SPECIALE JONGERENDIENST
Op vrijdag 8 juli 2016 zal er in onze kerk een speciale jongerendienst worden gehouden.
Het thema van de viering is : delen
Met muziek, bezinning en saamhorigheid hopen we de jongeren een boodschap mee te geven.
Samen zijn met vriendjes en vriendinnetjes rondom muziek en een enthousiaste spreker.

VORMSELVIERING
Op vrijdag 13 mei 2016 hebben de volgende jongens en meisjes het sacrament van het vormsel
ontvangen uit handen van mgr. R. Mutsaerts. De plechtigheid werd muzikaal ingevuld door de
zanggroep Switch, die dit jaar vanaf het doksaal heeft gezongen.
1. Cinzo van Alphen
2. Jasper Bax
3. Dirk Bekkers
4. Elle Bijnnen
5. Britt Bovee
6. Iris de Bresser
7. Demi van den Broek
8. Merle Corsius
9. Janne Cremers
10. Dennis van Eerd
11. Niek van Eert
12. Tom van Eert
13. Ilse van Hooff
14. Joep Jutten
15. Bart van de Laar

16. Rens Lodewijks
17. Karin Maas
18. Robine Moeskops
19. Karlijn Oomen
20. Femke Rossiau
21. Ellis Smulders
22. Jack Spoorenberg
23. Koen Vermeulen
24. Bram van Zutven

Van harte proficiat !!
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 22 mei 2016 : Tess Schenkels, dochter van Frans Schenkels en Monique
Verhagen en zusje van Sem (en van Tim en Emma)
* 29 mei 2016 : Bodie Rutten, dochter van Ronald Rutten en Anne de Valk en
zusje van Anouk*, Raf, Ryan en Laura, 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.

Overleden
* 8 mei 2016 : Toos de Wit-van Meijl, echtgenoten van Walter de Wit (†) en in liefde
verbonden met Jan Wijnen(†). Ze heeft de laatste jaren gewoond in het Leenderhof en
is 90 jaar geworden.
* 14 mei 2016 : Tom Bos, echtgenoot van Dymphie Bos-Liebregts. Hij heeft gewoond
in de Freesialaan en is 67 jaar geworden.

Ons medeleven gaat uit naar deze families 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 hen steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

VANUIT DE NIEUWE PAROCHIE : FIETSTOCHT
Op 12 juni a.s. is er een fietstocht langs de kerkgebouwen tussen Mierlo en Leende. Een gelegenheid om
de kerken te bekijken, andere christenen te ontmoeten - en om de mooie
omgeving te verkennen. De Raad van Kerken Geldrop-Mierlo nam het
initiatief voor een fietstocht naar katholieke en protestantse
kerkgebouwen en heeft een groepje van enthousiaste mensen gevormd
dat de tocht heeft voorbereid. De fietstocht vindt plaats van 12.30 uur tot
17.30 uur. Iedereen kan starten in de plaats waar zij/hij woont. Meer
informatie vindt u op de internetpagina van onze Nicasiusparochie (en
op de flyers in onze kerk).

ATTENTIE
Om de twee jaar houdt de parochie een avond voor de vrijwillig(st)ers in de parochie, de zg. VIPavond, of de dankjwel-avond. Dit jaar wordt die avond gehouden op zaterdag 19 november 2016.
We beginnen met een eucharistieviering en aansluitend het ontspannend gedeelte in de Meent. Het
duo Lolly-Pops uitSomeren zal optreden. U ontvangt nog een uitnodiging.
Reserveer de avond vast. Hij is de moeite waard !!

EERSTE COMMUNIEVIERING
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Op zondag 29 mei 2016 hebben de volgende kinderen in de viering om 10.30 uur hun eerste heilige
communie gedaan. Proficiat aan deze communicanten. Ook gelukwensen aan hun ouders die ze op
deze feestdag hebben voorbereid én die ze verder willen begeleiden in het christelijk geloven.
1. Morris van Balen
2. Malin Bax
3. Rosanne Bax
4. Teun Donkers
5. Jens Geerings
6. Noor van der Heijden
7. Davey van Hooff
8. Karin Klessens
9. Jesse de Kort
10. Fré de Lange
11. Mijntje Lepelaars

VRIJWILLIGERS

12. Reyn van Lieshout
13. Cas Lueb
14. Wester Michels
15. Gideon van Oort
16. Wolf Stas
17. Daan Verduijn
18. Jasper Verhoeven
19. Nova Verhoeven
20. Pleun de Vocht
21. Sebastiaan Weijmans

GEZOCHT

BEGRAAFPLAATS

Heeft u wat vrije tijd over
en wil u iets betekenen voor de ander ?
Kom dan meewerken met andere enthousiaste mannen
om onze begraafplaats te onderhouden ?
Nadere inlichtingen : Dhr. T. van der Sande, tel. 206.2994

TER INSPIRATIE
Liefdevolle God,
U schenkt ons licht en leven.
Telkens wanneer iemand luistert met zijn hart,
wordt het licht geboren.
Telkens wanneer iemand naar de ander toegaat
om te helpen of te troosten
wordt het licht geboren.
Telkens wanneer iemand vreugde brengt, vrede aanzegt,
wordt het licht geboren.
Kom bij ons,
laat licht geboren worden in ons hart
en schenk ons de kracht
om van Uw licht te delen met anderen.
Amen.

Leef met de drie E's : Energie, Enthousiasme en Empathie.

Lobivia tiegeliana
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KALENDER
* 19 juni 2016 : om 14.00 uur lenteconcert van het Leends Accoord o.l.v. Peter van Moorsel en
m.m.v. Jeroen Follon, organist, en Veerle Huskens, hobo. Na afloop is er koffie met gebak in de
pastorietuin. U bent van harte welkom bij deze muzikale ontmoeting.
* 20 juni 2016 : om 9 uur gildemis van het gilde Sint- Jan Baptista van Leenderstrijp.
* 24 juni 2016 : om 19.30 uur wordt voor de 55e keer wordt de Sint-Jansviering in openlucht
gehouden. Dit jaar krijgt de viering een extra tintje n.a.v. het eeuwfeest van de Sint-Janschool én de
winkel Coöp Sint-Jan.
* 29 juni 2016 : om 20.00 uur komen de moeders van de pastorale werkgroepen (= gezinsviering,
eerste communie en vormsel) bij elkaar om het schooljaar met elkaar te evalueren. Tevens wordt er
afscheid genomen van enkele leden én zullen nieuwe leden hun plaatsen komen innemen.
Dankjewel voor deze betrokkenheid en inzet.
* Op zondag 3 juli hoopt het gouden bruidspaar Adriaan en Mien van der Heijden hun 50-jarig
huwelijk te vieren met een plechtige dankmis om 13.30 uur in onze kerk.

=======================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com
De pastor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

