
 
 
          

 
 
 
 
 

parochie   H. Nicasius, St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende 

                      
 
VOORWOORD 
 
Wellicht heeft u de spandoek ook gezien en gelezen: De scholen zijn weer begonnen! Een nieuw 
schooljaar is gestart. Vol goede moed gaan leerkrachten en leerlingen de weg op van een nieuw 
begin. Met elkaar zullen ze er wellicht een fijn schooljaar van maken. 
 
Ook in de parochie starten we met een nieuw begin, een nieuw pastoraal werkjaar. Met vertrouwen 
willen we werken aan het fusieproces in de Nicasiusparochie. De pastorale werkgroepen, zoals 
gezinsviering, eerste communie, vormsel, rouwverwerking, enz. staan voor een nieuwe uitdaging. 
Zij proberen, met zoveel andere vrijwillig(st)ers, onze geloofsgemeenschap vitaal te houden. 
Daarbij is de pastorie het gebouw waarin vergaderd wordt, bijeenkomsten worden gehouden en 
allerlei activiteiten worden georganiseerd. De pastorie is het “bruisend hart” van onze geloofs-
gemeenschap, zoals makelaar E. Vos uit Eindhoven onlangs zei. (zie blz. 5) 
 
Een nieuw begin? Natuurlijk kunnen we steeds opnieuw inspiratie gebruiken én motivering om te 
blijven doorgaan met “onze zaak”. Wij willen hier vanuit onze monumentale kerk die blijde 
boodschap van Jezus handen en voeten geven, ook al valt dat niet altijd 
mee. Het kost in onze moderne en technische tijd misschien heel wat 
moeite om kerkbetrokken te blijven, om voor je overtuiging te blijven 
uitkomen. Maar waarom zouden we dat niet doen? Waarom niet Gods 
liefdevolle aanwezigheid zichtbaar maken door zoveel verschillende 
uitingen, klein en groot, dichtbij en veraf? Duidelijk maken dat het 
geloof een steun en een kracht betekent in je leven! Gods boodschap blijft actueel!! 
 
Voel ik het echt, daar diep van binnen? 
Een vonk, een sprankje, een nieuw begin?  
  
Waar het zo donker was, is nu een lichtje 
klein en teer, maar onverslaanbaar. 
Het zal groeien, iedere dag een beetje meer 
tot ik weet : ik durf het weer. 
 
Ik durf me weer te geven, aan het leven, de liefde, de hoop, 
tot opbouw van onze gemeenschap. 
Tot het zover is, zal ik het lichtje koesteren 
daar diep van binnen. 
(Levensgedicht door Paula) 
 
Dat nieuwe begin wens ik u allen van harte toe. Met elkaar hopen we er een vruchtbaar en door God 
gezegend jaar van te maken. 
 
p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 
* In onze vorige nieuwsbrief zijn we helaas vergeten de overledenen van de maand juni te 
vermelden. U vindt ze in deze nieuwsbrief. 
 
* Misschien heeft u de grote hijskraan op 4 juli ook bij de kerktoren zien staan. Dat had te maken 
met aanbrengen van apparatuur van telecombedrijf Tele2, die nu ook haar zendinstallatie in onze 
toren heeft, naast KPN, T-Mobile, en Vodafone. Een mooie bron van inkomsten!!.  
Het uitvallen van de klokken in dat weekend ligt aan genoemd bedrijf dat zonder te waarschuwen 
de werkschakelaar had uitgeschakeld. 
 
* Na een goede voorbereiding en de nodige reclame vond op vrijdagavond 8 juli de jongerenviering 
om 19.00 uur in onze kerk plaats. Het was geen eucharistieviering, maar een 
dienst van muziek, gebed en inspiratie onder leiding van p. W. van Meijl en 
met medewerking van de jongeren. Niemand minder dan Hans van Breukelen 
wist op een enthousiaste manier de aanwezigen 2x toe te spreken en hen een 
boodschap mee te geven inzake het thema “delen”.  Er waren ongeveer 100 
kerkgangers aanwezig, van wie circa 50 in de leeftijd van 12-18 jaar. 
 
Eén van de 5 moeders die dit initiatief hebben genomen, verwoordde het 
duidelijk in de viering: 
1. wij willen de jongeren bij de kerk betrokken houden, 
2. wij willen een vitale geloofsgemeenschap blijven in en rond onze monumentale kerk. 
 
Gastspreker Hans van Breukelen sprak niet alleen over het thema "delen", maar hij beklemtoonde 
ook de waarde van de verbondenheid, het samen sterk zijn. Spreker sprak ook over de waarde van 
dit kerkgebouw, waaraan hij zoveel herinneringen heeft: een plek om tot rust te komen, om het 
leven te vieren, geboorte, huwelijk, afscheid, om de Heer en elkaar te ontmoeten, enz. 

Terugblikkend op de viering én de opkomst mogen we schrijven dat het een geslaagde jongeren- 
viering was. Het grote punt is en blijft: hoe krijgen we de jongeren enthousiast? De moeders maken 
al plannen voor een volgende viering.  

* De muzikale ontmoeting op 9 juli om 20.00 uur in de pastorietuin, georganiseerd door de 
Koninklijke Fanfare Philharmonie, was in de beleving van de ruim 200 aanwezigen een groot 
succes. Het prachtige zomerse weer én de muzikale klanken zorgden voor een goede sfeer op deze 
unieke plek onder de toren. Ook toen de verlichting van toren en kerk om 24.00 uur automatisch 
uitging, waren de aanwezigen moeilijk naar huis te krijgen, omdat het er zo gezellig was. 

* Op diezelfde avond, 9 juli, vond in Leenderstrijp een grootse reünie plaats in een grote feesttent 
als afsluiting van hun eeuwfeest. Bij die gelegenheid was p. W. van Meijl even onder de aanwezi- 
gen om de goede onderlinge sfeer te ervaren én eraan mee te werken. Wat een verschil met 100 jaar 
geleden toen pastoor Steenbekkers met tegenzin op 3 oktober 1916 de nieuwe school kwam 
inzegenen. (zie Gedenkboek: Met vereende kracht, p. 21)  
 
* Op zaterdag 16 juli was de laatste gezinsviering, die in het teken stond van “Dankjewel” n.a.v. het 
einde van het schooljaar. De eerste communicanten en vormelingen van dit schooljaar hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen en met elkaar hebben we er een inspirerende viering van 
gemaakt. Na de dienst waren de 24 vormelingen welkom in de pastorietuin. Met goede muziek, met 
spelletjes, hapjes en drankjes, hebben deze jongeren zich heerlijk kunnen vermaken op deze 
schitterende plek. Ze vonden het “keigezellig”. Het weer was heerlijk en de stemming zat erin. 
 
* Met bijna een bus vol vertrokken op donderdagmiddag 18 augustus de leden van ons dames- en 
mannenkoor met hun partner (enkele leden waren verhinderd) naar het Museum Dansant in  
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Hilvarenbeek. Een deskundige gids gaf op boeiende wijze uitleg over de verschillende soorten 
orgels (o.a. dansorgels,  draaiorgels, ‘robot orgel’) én liet de muzikale klanken horen. Een leuke en 
leerrijke middag, die werd afgesloten met een gezellig etentje in Soerendonk. 
 
* Op zondag 28 augustus hebben we gecollecteerd voor de MIVA-actie met als thema:   “Elk mens 
is het waard. Palliatieve zorg in India.” De 150 kerkgangers hebben € 346,45 gegeven voor deze 
actie. Heel hartelijk dank voor deze bijdrage. 
 
* Op maandag 29 augustus was er ’s avonds een bijeenkomst in de pastorie. Alle kapelvrij- 
willig(st)ers van Leenderhof waren aanwezig om afscheid te nemen van Lucia de Win. Na tientallen 
jaren trouwe dienst in het oude én het nieuwe Leenderhof neemt ze nu afscheid omwille van haar 
gezondheid. Als parochie danken we haar hartelijk voor al haar betrokkenheid en jarenlange inzet in 
Leenderhof. Van p. Van Meijl ontving ze een parochiële oorkonde voor haar grote verdienste én 
van de kapelvrijwillig(st)ers een bos bloemen met een leuke attentie. 
Inmiddels hebben we drie nieuwe vrijwilligsters: Mieke van Luik, Helma Willems én Toos de 
Werdt die het administratieve werk doet. Dankjewel dames voor deze betrokkenheid. 

* In onze Nieuwsbrief van mei jl. vermeldden we dat de opbrengst van de vastenactie € 528,-- was. 
Nu ontvangen we het bericht van ons parochieel missiecentrum dat de einduitslag € 650,50 
bedraagt, waarvoor natuurlijk hartelijk dank.  

Via de Vastenactie kregen de deelnemende “parochies” per e-mail te lezen: “U heeft met uw 
parochies hard gelopen voor de Vastenaktie voor project ‘Apparatuur in gezondheidscentra’ in 
Kameroen met projectnummer 112920. Wij zijn erg blij met jullie inzet en enthousiasme. Volgens 
de verwerking van onze financiële administratie hebben jullie als volgt opgehaald:  
definitieve actieopbrengst: € 13.357,55. 
Dit betekent dat Vastenaktie daar € 3142,42 bij voegt. 
U komt daarmee in totaal op: € 16.500,- 
 
Als  reactie willen we vermelden: proficiat aan de deelnemende parochies voor deze bijdrage die de 
inheemse bevolking ten goede komt. Zoveel gelukkige mensen!  En daar gaat het toch om!! 

* De volgende nieuwsbrief hopen we begin oktober te laten verschijnen. 
 
 
PAROCHIECHRONIEK 
 
Doopsels 
* 3 juli 2016: Livo Saasen, zoon van Pedro Saasen en Noeki Louwers, 
   Kroonakker. 
* 3 juli 2016 : Ties Jansen, zoon van Dennis Jansen en Marlies van de Laak, 
   Lindenlaan. 
* 10 juli 2016 : Lana van Alphen, dochter van Robin van Alphen, Maarheeze. 
* 17 juli 2016 : Elske Bax, dochter van Maarten Bax en Marianne Bax-Vlassak 
   en zusje van Marlou en Sil, Strijperstraat. 
* 21 augutus 2016 : Yara Govers, dochter van Frank Govers en Helmy van Kuijk en zusje van 
   Luna, Oostrikkerstraat. 
 
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We hopen dat deze 
kinderen veilig en gezond mogen opgroeien tot mens die gelukkig zijn en  leven  in de geest van 
Jezus. 
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Huwelijk 
15 augustus 2016 : Mark Gerritsen (Purmerend) en Svenja van Breukelen 
(uit onze parochie)  
 
Van harte proficiat met deze levensverbintenis.  
Geluk en voorspoed op jullie levensweg en Gods zegen voor jullie toekomst. 
 
Gouden huwelijk 
3 juli 2016 : Adriaan en Mien van der Heijden 
 
Van harte proficiat met dit 50-jarig huwelijksfeest.  
Gods zegen, geluk en tevredenheid te midden van uw kinderen, schoonkinderen, 
kleinkinderen, familieleden, vrienden en bekenden. 
 
Overleden 
* 7 juni 2016 :  Wim Kuijpers, echtgenoot van Netty Kuijpers-Maas (†) Hij heeft 
    gewoond in de Pomperschans en is 81 jaar geworden. 
* 8 juni 2016 : Annie Kroon-Visser, liefhebbende echtgenote van Theo Kroon (†). Zij 
    heeft gewoond in Hofpad en is  89 jaar geworden. 
* 4 juli 2016 : Jac van Baar, echtgenoot van Bernardina van Baar-Gommers. Hij heeft 
    gewoond in de Lindenlaan en is 79 jaar geworden. 
* 23 juli 2016 : Jopy Foekens-Koppelmans, echtgenote van Cornelis Foekens. Zij heeft 
    het laatste jaar gewoond in Leenderhof en is 86 jaar geworden. 
* 7 augustus 2016 : Sjef Rutten, echtgenoot van Ria Rutten-Duray. Hij heeft gewoond in het 
   Marijkeplein en is 88 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 steunen. 
 
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,  
in de palm van Gods hand. 

 
 
NIEUWS OVER ONZE BISSCHOP 

In Katholiek Weeknieuws van 28 augustus 2016 stond een artikel over onze nieuwe bisschop mgr. 
G. de Korte. “Vandaag is het precies honderd dagen dat bisschop Gerard de Korte is geïnstalleerd 
als bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschop heeft in die eerste dagen ‘een groot verlangen 
gehoord naar verbetering van verhoudingen’. Dat schrijft hij in het Nederlands Dagblad. 

“Bij mijn dekenale bezoeken en ook op andere momenten 
heb ik een groot verlangen gehoord naar verbetering van 
verhoudingen. Er leeft een hoop op meer bevestiging en 
waardering; een bisdom dat minder controleert en meer 
stimuleert”, aldus de bisschop. 

De Korte vindt dat de verdeeldheid in het bisdom geen goed 
doet. Er moet een cultuur van vertrouwen worden 
opgebouwd, zegt hij. “Natuurlijk heb ik geen toverstok 
waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en  
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meer middelen beschikbaar zijn. Maar ik kan wel proberen meer eenheid binnen het bisdom tot 
stand te brengen. Uiteindelijk staat mij een hartelijke, gastvrije Kerk voor ogen met meer 
ontspannen verhoudingen.” 

De bisschop ziet missionair pastoraat als de eerste prioriteit. “Naast het koesteren van (restanten 
van) het volksgeloof is het uitermate belangrijk om nieuwe mensen voor Christus te winnen.” 
Volgens mgr. De Korte kan een goed opgezet gezinspastoraat daarbij helpen. 

In de afgelopen maanden bezocht de bisschop de twaalf dekenaten en sprak hij met pastorale teams, 
kerkbesturen en religieuzen. Al zijn indrukken zijn vastgelegd in een memorandum. “Zelf gebruik 
ik de metafoor van een reisverslag.” Om draagvlak te krijgen gaat de bisschop de komende maand 
die tekst bespreken met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische 
Aangelegenheden; de priesterraad en de lekenraad.”  

GEBRUIK   VAN   DE  PASTORIE 

In Leende staat een monumentale kerk, waar de bewoners terecht trots op zijn. Het is het symbool 
van verbondenheid én inspiratie. Naast die kerk ligt de pastorie, een monumentaal pand, een 
rijksmonument. Misschien vraagt u zich ook weleens af : wat gebeurt er allemaal in die pastorie, 
want er gaan op het ogenblik allerlei verhalen over die pastorie ? Wat is waar ? 

Is de pastorie het woonhuis van de pastoor? Of is het het parochiehuis, waar de parochianen terecht 
kunnen ? Een laagdrempelig inloophuis voor diverse activiteiten ? Een ontmoetingsplaats ? Wat 
gebeurt er allemaal in die pastorie ? Weet u dat wel ? 

Momenteel vinden er in de pastorie diverse activiteiten plaats, 
zowel overdag als ‘s avonds. Omdat onze geloofsgemeenschap 
in Leende heel vitaal is, speelt de pastorie hierin een heel 
belangrijke rol. Vooreerst is er een kantoorgedeelte, waar de 
parochianen elke werkdag van 8.30 uur tot 11.30 uur  terecht 
kunnen voor de nodige informatie. Toos staat hun hier te woord 
en heeft een luisterend en begrijpend oor. Vervolgens heeft de 
pastoor er zijn kantoor, waar hij het administratieve werk kan 
verrichten en mensen te woord kan staan. Maar er is meer. 

In onze geloofsgemeenschap zijn meer dan 20 goed functionerende werkgroepen actief. Zij komen 
jaarlijks minimaal één keer bij elkaar en dan ligt het voor de hand dat ze in de pastorie vergaderen. 
Er zijn werkgroepen die 2 of 3 of zelfs 5 en meer keren in de pastorie bijeenkomen voor overleg of 
ontmoeting. De pastorie is het gebouw, waar parochianen terecht kunnen, voor de meest uiteenlo- 
pende aangelegenheden. Bovendien ligt er nog een mooie tuin bij, die gelukkig ook vaker gebruikt 
wordt door de parochianen.  
De eerste verdieping van de pastorie bestaat uit enkele kamers, waar het archief is ondergebracht en 
waar allerlei benodigdheden van de werkgroepen worden opgeborgen. 

De geloofsgemeenschap in Leende wordt aangestuurd en begeleid vanuit de pastorie. Dat is voor de 
bewoners dichtbij én vertrouwd. Parochianen komen er niet alleen om een mis te bestellen, maar 
ook om hun verhaal kwijt te kunnen. Hier is een concreet en gastvrij iemand, die luistert en 
informeert en hier is hun verhaal veilig. De personele bezetting vinden we zeer belangrijk. Vandaar 
het belang van onze pastoriewacht op vrijdag, als Toos er niet is. 

De pastorie is ook een ideale gelegenheid voor onze zangkoren én voor de gelegenheidskoren. Zij 
kunnen vóór de viering in de pastorie « inzingen » én na de viering gezellig met elkaar napraten 
onder het genot van een kopje koffie/thee. 
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VREDESWEEK : van 17 t/m 25 september 2016 
 
Dit jaar organiseert PAX  (= vrede)  voor de 50e keer de Vredesweek. Deze jaarlijkse themaweek 
staat in het teken van bezinning en actie in het kader van vrede. 
Sinds 1967 wordt deze week georganiseerd. De Vredesweek is een 
goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal 
verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen.  
 
Pax staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland 
werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. 
Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te 
roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar 
daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen én er concreet iets voor te doen, in het klein 
en in het groot. Vrede is van ons allemaal. Al die beetjes van zoveel mensen zullen een andere 
samenleving laten zien!! 
 
PAX. Vrede, wie durft? 
 
 
HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID 
 
In dit heilig jaar van barmhartigheid hebben we in de verschillende nieuwsbrieven 
geprobeerd u meer inzicht te geven in het woord én de betekenis van barmhartigheid. 
In deze nieuwsbrief laten we onze paus Franciscus weer aan het woord: 

 
“Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de 
barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van 
vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil…. 
Barmhartigheid: het is de weg die God en mens verenigt, omdat wij 
het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn ondanks de 
beperking van onze zonde.” (Misericordiae vultus, art. 2) 
 

“Hoezeer wens ik dat de komende jaren doordrenkt zijn van barmhartigheid om iedereen tegemoet 
te gaan en de goedheid en tederheid van God te brengen!  Moge allen, zij die geloven en zij die 
veraf zijn, de balsem van de barmhartigheid bereiken als teken van het Rijk van God, dat al midden 
onder ons aanwezig is.” (art. 5) 
 
“Barmhartig zoals de Vader is dus het “motto” van het Heilig Jaar. In de barmhartigheid hebben wij 
het bewijs van hoe God liefheeft. Hij geeft zichzelf geheel, voor altijd, om niet en zonder iets 
daarvoor terug te vragen. Hij komt ons te hulp, wanneer wij Hem aanroepen.”(art. 14) 
 
 

ATTENTIE 
 
Parochievrijwillig(st)ers : heeft u de VIP-avond, of de dankjwel-avond genoteerd op zaterdag 19 
november 2016. We beginnen met een eucharistieviering en aansluitend het ontspannend gedeelte 
in de Meent. Het duo Lolly-Pops uit Someren zal optreden. U ontvangt nog een uitnodiging.  
Reserveer de avond vast.  Hij is de moeite waard !! 
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VANUIT ONZE ZUSTERPAROCHIE IN INDIA 
Onlangs ontving ik een brief van een van onze paters die uit India kwam. 
De overste dankt ons voor de financiële steun die wij via de Adventsactie 
aan deze Petrus- en Paulusparochie hebben gegeven. 
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TER  INSPIRATIE  

Onze kerk noemt zich een moeder; 
dat klinkt warm en zo nabij, 
waar ook haar kinderen in nood zijn, 
zij is er, denk je, als eerste bij. 

Soms gebeurt dit ook, gelukkig, 
maar vaak wekt het toch de schijn, 
alsof binnenkerkse twisten 
veel en veel voornamer zijn. 

Hoeveel tijd en energie ook 
steekt zij in haar liturgie, 
mooi en nodig ongetwijfeld: 
stiefkind blijft diaconie. 

Wie sprak: laat die offergaven 
rustig voor het altaar staan, 
want er moet eerst recht en goedheid 
aan de mensen zijn gedaan? 

Moederlief, let op je kinderen, 
maak je maar om één ding moe: 
dienen – want als je dat niet kunt, 
dien je gewoon nergens toe. 
(Louis Nabbe, Kijk uit mijn ogen, 1999) 

 

=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pater W. van 
Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom. 

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


