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VOORWOORD
Wellicht heeft u de laatste tijd het woord “nepnieuws” ook vaker gehoord. Dit woord kan verwijzen
naar namaak of vervalsing. Het heeft te maken met onjuistheid en/of fantasie. Nepnieuws brengt
mensen in verwarring. “Wat kan/moet ik nog echt geloven?” vraagt men zich wel eens af. Wie kan
ik nog vertrouwen?
Met Pasen hebben wij, christenen, de verrijzenis van Christus gevierd. Door allerlei geloofsverhalen
van de eerste christenen zijn wij met dit geloofsgegeven in aanraking gekomen en kunnen wij ons
geloof in die verrezen Christus voeden en versterken. Maar…. een kritische gelovige stelt zich
misschien de vraag: wat moet ik nou van heel die verrijzenis geloven? Hoe moet ik me dat
voorstellen? Wat is waar en wat is nep?
Ons antwoord is vrij eenvoudig. Heel die verrijzenis van Jezus, al die
verhalen over zijn opstanding en verschijningen, zijn een kwestie van
geloven. Je staat er voor open of niet. Daar gaat het om. Het zijn
geloofsverhalen van die eerste christenen. Zij getuigen van wat zij
ervaren hebben. Er zijn geen wetenschappelijke verklaringen voor de
verrijzenis van Jezus. Er is alleen het getuigenis van die eerste
christenen. Zij hebben ervaren hoe Jezus hen tegemoet treedt, geheel
onverwachts. Die Jezus leeft weer! Hij is hen nabij. Die ervaring willen
zij ons meedelen én wat Jezus voor hen betekent. Die boodschap willen
zij aan ons doorgeven, doorvertellen, verkondigen.
En wat is nu zo frappant? Dat er vanaf dat eerste moment tot op de dag van vandaag zoveel mensen
zijn die in die boodschap van Jezus blijven geloven!! Dat geloof houdt niet op. De verrijzenis van
Jezus blijft voor deze gelovigen zo’n levensbelangrijke rol spelen. Jezus leeft en is ons altijd nabij.
Alleluja, Alleluja.
In dit verband verwijs ik naar een uitspraak van de wetgeleerde Gamaliël, die het joodse Sanhedrin
(= gerechtshof) het volgende advies gaf, toen het over de
veroordeling van die begeesterde apostelen ging : « Wat ons geval
betreft, zeg ik u : bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze hun
gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op
niets uitlopen. Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet
uiteen kunnen slaan ; anders zou misschien blijken dat gij tegen God
in verzet zijt. » (Hand. 5, 38-39)
Moge het getuigenis van die eerste christenen ons blijven inspireren. Zalig en vreugdevol Pasen.
p. W. van Meijl

2

PAROCHIEBERICHTEN
* Wij zijn erg blij met onze vele vrijwillig(st)ers. Zo houden onze gemeenschap vitaal. Zo bestaat
de werkgroep “Pastoriewacht”. Deze mensen zijn elke vrijdagochtend in de pastorie aanwezig zodat
u niet aan een gesloten deur komt. Maar.. er is een tijd van komen en gaan. Zo zijn Ria en Arie van
der Palen per 1 maart jl. opgehouden. Vanaf het begin in november 2003 waren zij actief in deze
werkgroep. Hartelijk dank voor die jarenlange trouwe inzet en betrokkenheid.
* Op 12 maart jl. hebben de leden van ons dameskoor hun jaarvergadering gehouden. Het koor telt
momenteel 17 actieve leden en ze hebben in het afgelopen jaar 41 keer de vieringen in de kerk én
elders muzikaal opgeluisterd. In grote dankbaarheid hebben de leden stilgestaan bij hun gouden
feest in september jl. Het was voor hen onvergetelijk.
* Op 19 maart jl. vond voor de 7e keer op rij de algemene ziekenzalving in Leenderhof plaats. Er
waren dit jaar 18 personen aanwezig die het sacrament van de ziekenzalving hebben ontvangen. Het
was een stichtende viering, waarin Maria Kuijpers zorgde voor de muziek en pastoor Van Meijl het
sacrament toediende. Een extra boekje zorgde voor het goede verloop.
* Op 20 maart jl. was de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Het was het 9e jaar op rij. Het gaat
hierbij om rouwverwerking of om de bijeenkomst met de naam “Op de koffie/thee bij de pastoor.”
We mogen terugblikken op 7 geslaagde bijeenkomsten, waarbij de opkomst
tussen de 22 – 28 personen lag. Het gaat om mensen die hun partner verloren
hebben en die in de pastorie bij elkaar komen om onder het genot van een kop
koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst begint met het
woord van welkom door de pastoor én een toepasselijke gedachte, waarna hij
de geloofskaars ontsteekt. Op het einde van het samen-zijn sluit Ria met een
sprekend gedicht. Ook de aanwezigen mogen een gedicht of opbeurende tekst
voorlezen. Al deze teksten zijn door de pastoor gebundeld en de aanwezigen is
het boekje meegegeven zodat ze die teksten thuis kunnen nalezen.
* Begin dit jaar heeft Ton van der Sande zijn taak als secretaris/penningmeester van ons kerkhof
beëindigd. Ton vond dat de tijd gekomen is dat iemand anders deze taak, die hij bijna 15 jaar met
veel plezier heeft vervuld, gaat overnemen. We zijn Ton heel erg dankbaar voor het vele
administratieve werk dat hij heeft verricht én voor de nauwkeurigheid waarmee hij zijn taak heeft
vervuld. We zijn erg blij dat Dianne Bijnnen zich bereid heeft verklaard om deze taak van Ton over
te nemen. Zij zal vanaf nu al de administratieve taken van het kerkhof op zich nemen.
* Op 28 maart was van 14.00 – 15.30 uur de kleutercatechese in de pastorie. De opkomst was niet
zo groot, 6 kleuters, maar wel heel persoonlijk en intensief. Het verhaal van Jezus werd verteld van
Palmzondag tot Pasen. Zelfs de paaskaars werd getoond. Toen mochten de kleuters kleuren,
knippen en plakken om een mooi paasstukje te maken. Omdat het helaas regende, werden de
paaseitjes in de pastorie verstopt, maar de kleuters wisten ze te vinden, tot zelfs op de zolder toe.
* De Vastenactie, die dit jaar als thema had “Gaan waar niemand gaat in Zambia” heeft (inclusief
een grote gift van € 500,--) het mooie bedrag van € 1230,15 laten zien. Heel hartelijk dank.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van mei uit te geven. Uw suggesties, tips of
bijdrage zijn van harte welkom. Zo blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.
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VANUIT ONS MISSIECOMITE
Vanuit Bolivia, waar zuster Socorro Garcia, de opvolger van pater Belïen, werkt, ontvingen de
leden van ons missiecomité de volgende paaswens :
UN SALUDO FRATERNO EN ESTA FIESTA PASCUAL,
SOCORRO

PAROCHIECHRONIEK
Overleden
* 31 maart 2018 : Jan van Mierlo, echtgenoot van Thea van Mierlo-van Tulden. Hij
woonde in de Molenschut en is 79 jaar geworden.
* 6 april 2018 : Annie Engelen-van Zon, echtgenote van Bèr Engelen (†). Zij heeft de
laatste jaren gewoond in Leenderhof en is 89 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.

VIP-AVOND : 20 oktober 2018
Vrijwillig(st)ers zijn onontbeerlijk in een levende gemeenschap. Als geloofsgemeenschap mogen
wij blij zijn dat zoveel mensen bereid zijn om hun steentje daartoe bij te dragen. We willen ze
daarvoor danken en waarderen in een bijzondere avond, de VIP-avond (Vrijwilligers In het
Pastoraat). Noteer daarom reeds in uw agenda : zaterdag 20 oktober 2018. Nadere informatie volgt
tijdig.

RONDLEIDING KERK – BEKLIMMING TOREN
De Leendenaren zijn trots op hun monumentaal kerkgebouw. Maar
meerdere mensen, van dichtbij of veraf, willen dit gebouw ook wel eens
van binnen zien en bewonderen. Dat kan !!
Op verzoek verzorgen wij rondleidingen door de kerk, waarbij een
beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is.
U kunt dat aanvragen bij:
Lenie Mijs
telef. 040-2062225; email leniemijs54@gmail.com
Jac Staals
telef. 040-2061857; email staalsjm@outlook.com
De kosten bedragen voor de kerk 3 euro per persoon en voor de kerk en toren 5 euro per persoon.
Deze kosten komen geheel ten goede aan het onderhoud van ons prachtige monument.
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IN MEMORIAM ZUSTER TRUIKE DE WIN
Truike werd geboren in Leende, op 29 juni 1929, als tweede oudste in een
gezin van 7 kinderen, 3 jongens en vier meisjes. Thuis hadden zij een
groenten--en fruithandel met een tuinderij erbij. Bij drukte hielpen de
kinderen mee bij de oogst. Met dankbaarheid sprak zij over haar
jeugdjaren,. Zij groeide op in een atmosfeer van geborgenheid en liefde.
Vanaf haar 12e jaar was zij bij de jeugdbeweging, eerst als lid, daarna als
leidster. Zelf zegt ze: “Ik was een vlindertje, ik had veel vriendjes,
genoot onbezorgd van het leven en dacht helemaal niet aan de verre
missielanden”.
Het overlijden van haar moeder op 51-jarige leeftijd maakte diepe indruk
op Truike. Het betekende een grote ommekeer in haar leven. Ze werd in
rap tempo volwassen. Als twintigjarige en als oudste dochter had zij de
zorg voor het drukke tuindersgezin. Zij wilde niet meer fladderen maar zorgen en dienstbaar zijn en
wilde graag sociaal-maatschappelijk werk gaan doen. “Ik houd van mensen!” zei ze. Ze kwam in
aanraking met het kloosterleven door haar oom die trappist was. Ze straalden daar echte vreugde
uit, vond ze, en voelde zich aangetrokken door de dienstbaarheid en eenvoud van dit leven.
Op 24-jarige leeftijd, toen haar jongere zus 18 jaar was, trad zij in bij de Witte Zusters op 27
juli 1953. Ondanks grote heimwee naar huis, vooral naar haar vader, zette zij door en na
haar vorming als postulant en novice, deed zij op 15 augustus 1955 haar eerste gelofte.
Daarna vertrok zij samen met haar medezusters naar het moederhuis in Algiers voor een
praktisch internationaal vormingsjaar, waarna zij benoemd werd voor een vormingshuis in
Amerika. Zij verbleef er twee jaar en leerde er Engels, wat haar later goed van pas kwam.
Terug in Nederland vertrok zij in december 1958 naar Afrika, Malawi, waar ze les gaf op de
huishoudschool. Om dichter bij de lokale bevolking te kunnen zijn, werd ze overgeplaatst naar
Zambia. Na een pastoraal-theologische cursus in Oeganda keerde ze terug naar Lumezi in Zambia
om met veel plezier te werken als catecheet en pastoraal-sociaal werker in de dorpen. Ze startte ook
een landbouwproject met de vrouwen. Dit heette “Vrouwen Vooruit” en was bedoeld om zelf
groente en fruit te gaan telen als bron van inkomsten.
Van 1975 tot 1989 werkte zuster Truike o.m. op een middelbare school in Chipata, Malawi, en
begeleidde ze de postulanten. Tussentijds hielp ze een viertal jaren mee aan het missionaire
jongerenwerk in Nederland, zoals de Pax Christi-voettochten. Terug in Zambia werd ze provinciaal
econoom in Lusaka, een hele nieuwe uitdaging. In het weekend begeleidde ze basisgroepen in de
parochies. Op het eind van haar verblijf in Zambia in 1993 ontving zij op de ambassade van Lusaka
de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij die gelegenheid zei ze: “Ik heb
veel geleerd van onze Zambiaanse mensen, hun hartelijkheid en gastvrijheid, hun eenvoud en het
zich behelpen. Ik laat er veel vrienden achter en ben heel dankbaar voor mijn 35 jaar in Afrika”.
Na 35 jaar in Afrika keerde zuster Truike terug in Nederland en nam haar intrek in het rusthuis in
Sterksel. Hier droeg zij de verantwoordelijkheid voor een twintigtal zieke en oudere medezusters.
De bevolking van Sterksel vormde een hechte gemeenschap waarvan ook de Witte Zusters deel
uitmaakten en de herinnering hieraan bewaarde zij nog steeds in haar hart. Na sluiting van dit huis
ging zuster Truike in 1998 in Den Bosch met dak- en thuislozen werken, wat we tot vorig jaar heeft
volgehouden, bij de Zelfkrant en de SOS Rommelmarkt. Hier heeft we vele contacten opgedqqn.
Sinds 2005 woonde zuster Truike in Klooster Terhaghe, Eindhoven, waar ze een prachtige
bloementuin onderhield en zich helemaal thuis voelde. Ze herstelde wonderlijk goed na
verwijdering van een hersentumor. Het herstelproces van haar arm, na een val een aantal jaren later,
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was voor haar een geestelijke doorbraak, in die zin dat ze dit helingsproces als ‘bovennatuurlijk
’beschouwde. Het ‘houden van mensen’ nam voor haar daarna weer sterk toe, zoals ze zelf schreef.
Ze voelde en zag de hoedanigheden van God in vele mensen terug en dit raakte haar diep in haar
hart.
Na een lang, veelzijdig en rijk missionarisleven is zuster Truike op 14 maart 2018 rustig van ons
heengegaan in het bijzijn van haar broer, en heeft ze vol overgave haar leven in Gods handen
gelegd.
Wij bewonderen Truike voor haar transparante omgang met het leven en haar ziekte en zijn
dankbaar dat we haar hebben gekend. Wij vertrouwen haar nu toe aan de Heer, dat zij nu mag
rusten in zijn Eeuwige Vrede.
(tekst volgens het gedachtenisprentje + in memoriam op de website van de Zusters)

KALENDER
* 27 april : Koningsdag : om 10 uur feestelijke eucharistieviering met de gedecoreerden en
genodigden en andere parochianen én met gilde-eer van de beide Leendse gilden.
* 2 mei : n.a.v. de meimaand zal om 15.00 uur een Mariaviering in de kerk gehouden worden voor
de bewoners van Leenderhof, maar ook andere mensen zijn van harte welkom.
* 4 mei : Dodenherdenking : om 19.00 uur eucharistieviering in de kerk en nadien de kranslegging
op het marktplein. We blijven de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken.

RESTAURATIE DAK KERK
Tijdens de bijeenkomst van de contactpersonen van de parochiële werkgroepen op 13 maart jl. kon
Jan Bax meedelen dat de restauratie van het dak van de kerk eindelijk dan eens zal plaatsvinden.
Begin mei wordt ermee begonnen.

TER INSPIRATIE :
Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.
Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.
Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

6
Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.
Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !
(Antoon Vandeputte)
=======================================================================
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

