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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
U zult het me wellicht niet kwalijk nemen als ik even blijf stilstaan bij mijn gouden priesterfeest.
Via RTV Horizon hebt u een kijkje mogen nemen
van ons klooster in Hamont-Lo én van de prachtige
tuin. https://youtu.be/k1O37JIKne4
Het is een oase van rust, waar de natuur tot volle
bloei komt en waar de mens tot innerlijke rust kan
komen.
Dit doet me denken aan de komende vakantietijd.
Veel mensen zien er naar uit, zeker in deze
coronatijd waar nu toch meer versoepelingen zijn.
Mensen dromen van een heerlijke vakantie bij elkaar en dat is iets goeds. Het plezier, de
ontspanning die daaraan beleefd wordt, maakt de mens vrij . Even iets anders doen, even geen
verplichtingen, even anders leven, even meer tijd voor jezelf, je partner, je kinderen. Even goed
bijtanken, energie verzamelen om je nadien met hernieuwde moed weer te kunnen inzetten.
Vakantie wil toch zeggen : vrij zijn van om vrij te zijn voor. Vrij zijn van het vele werk en die
drukke baan, vrij zijn van die dagelijkse drukte en verplichtingen, vrij zijn die gejaagdheid en niet
voldoende tijd hebben voor elkaar, enz.
Als we daar dan bevrijd van zijn, kunnen we ons richten op vrij zijn voor. Ja, voor wat of voor wie?
Voor ontspanning, voor tijd voor elkaar, voor dingen die ik graag doe, voor ervaringen in de natuur,
fietsen, wandelen, enz. Maar ook vrij zijn voor God. Om Hem meer in ons leven te betrekken en toe
te laten. Tijdens de vakantie een kerk of kapelletje binnenlopen en even tot rust komen. Bewust
genieten van al het mooie dat een vakantie ons kan bieden en waarvan God de schenker is.
Zo mag ik hopen dat u tot rust kunt komen in de vakantie, vooral ook tot innerlijke rust, om stil te
staan bij de wezenlijke dingen van het leven. Wat is uiteindelijk belangrijk? Waar gaat het in wezen
om? God heeft ons dit leven geschonken om er iets moois van te maken. Mogen we met zijn hulp
aan dit doel beantwoorden.
Zo wens ik u allen een fijne vakantie toe.
p. W. van Meijl

PAROCHIEBERICHTEN
* Met Pinksteren, 23 en 24 mei, hebben we gecollecteerd voor de Nederlandse Missionaris. De
collecte heeft € 377,85 opgebracht, waarvoor hartelijke dank.
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* De Sint-Jansviering met wijding van de Sint-Janstrossen had dit jaar een feestelijk tintje. Het was
immers de 60e keer dat dit feest in Leenderstrijp bij het SintJanskapelletje werd gevierd én door het gilde Sint-Jan Baptista
van Leenderstrijp wordt georganiseerd. . Bij die gelegenheid
was mgr. G. de Korte als hoofdcelebrant aanwezig en pastoor
W. van Meijl assisteerde. Wegens de coronamaatregelen moest
het aantal pelgrims beperkt blijven. Het gilde had dan ook 200
stoelen op 1,5 meter afstand klaargezet. Er waren ook pelgrims
die hun eigen stoeltje hadden meegebracht.
Het rollenspel van de kinderen, in het begin van de viering, viel
erg in de smaak.(zie foto)
De eucharistieviering verliep verder zoals vanouds, het was
vertrouwd en het gevoel van saamhorigheid was duidelijk
aanwezig.
De zang werd verzorgd door cantor M. Geilenkirchen en de
trompettisten Koen en Paul. Een koor in open lucht laten zingen bij 1,5 meter afstand komt niet tot
zijn recht.
Menig pelgrim is opgevallen hoe stil het tijdens de viering was, zo vol aandacht voor het gebeuren.
Ook de bisschop was dit niet ontgaan en ook hij was getroffen door de grote saamhorigheid die
tijdens de viering te beleven was. Dank aan RTV Horizon die deze viering op zondag 27 juni heeft
uitgezonden.

* Vanuit hun schoolproject - 3e klas van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard - hebben
de Leendse scholieren Oliva van Balen en Puck van Dijk gekozen om een middag met ouderen uit
Leende te organiseren, onder begeleiding van Zorgcoöperatie Graag/Gedaan. Ze hebben hiervoor na
overleg met de pastoor de pastorie gekozen. Op woensdag 30 juni jl. was dan hun “grote dag” , die
ze goed voorbereid hadden door de nodige sponsors te zoeken.
Tegen 10.30 uur kwamen de ouderen binnen, en werden door de twee dames hartelijk begroet. Er
ontstond meteen een goede sfeer. De stagiaires zorgden nadien voor de lunch én bezorgden de 11
senioren een gezellige middag met muziek, spel en een hapje en een drankje. Met een voldaan
gevoel gingen de bezoekers tegen 15.30 uur weer naar huis. Proficiat aan deze twee jonge dames.
* Op 7 juli zijn de leden van het mannenkoor in de pastorie bij elkaar gekomen om de feestmis op 4
juli te evalueren én de nieuwe situatie na het onverwachte vertrek van dirigent P. Dohmen te
bespreken. Unaniem hebben de leden zich uitgesproken om te blijven zingen, d.w.z. hun steentje bij
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te dragen aan verzorgde eucharistievieringen tot eer
van God en tot welzijn van de kerkgangers. Ze
spraken zich uit om met elkaar te zingen en niet als
cantor met organist.
Grote waardering werd uitgesproken voor Frans
Spoorenberg die gedirigeerd heeft tijdens het gouden
jubileum van de pastoor. Omdat Frans nog 2 andere
koren heeft, is hij toch bereid om voortaan de 1e
zondag van de maand (en eventueel de 5e zondag) de
mannen te komen dirigeren. Dank je wel. Op de 2e en
4e zondag zingen de dames.
* Na 16 maanden sluiten wegens corona mochten we
op zaterdag 10 juli 2021 weer starten met de eucharistieviering in het Leenderhof. Het was een blij
weerzien na zoveel maanden afwezigheid en de ongeveer 40 kerkgangers hebben dat gevoel van
verbondenheid weer mogen ervaren.
* In de gezinsviering op 10 juli, waarvoor de 1e communicanten en de vormelingen mét hun ouders
waren uitgenodigd, werd teruggeblikt op het aflopende schooljaar én de kerkelijke feestdag die ze
hier hebben beleefd. Aan de hand van een grote foto van de kerk én 6 touwtjes die daaraan
verbonden waren én die de kinderen vasthielden, werd de verbondenheid met elkaar én met de Heer
duidelijk gemaakt. Dat Zijn zegen ons allen mag begeleiden.
Na deze viering hadden de 14 vormelingen hun eindfeest in de pastorie/pastorietuin. Jammer dat het
regende, zodat het noodprogramma gebruikt werd, wat de goede sfeer echter niet bedorven heeft.
* De volgende nieuwsbrief hopen we het eerste weekend van september te kunnen uitgeven. Uw
reacties, suggesties en bijdrage worden op prijs gesteld.

CORONATIJD
Een periode waarin het digitale verkeer open bloeide:
een sterk aanbod aan geloofsverdieping via computer.
De eucharistieviering thuis volgen of een gebedsdienst
op tv of laptop of computer.
De bezoekersaantallen stegen,
maar na verloop van tijd
werden de mensen schermmoe.
De digitale omgeving is geen vervangmiddel
voor de reële ontmoetingen
van mens tot mens.
De mens wil de ander fysiek ontmoeten.
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 20 juni 2021 : Sven Schoone, zoon van Hans Schoone en Kristy de Ruijter en
broertje van Jill, Strijperstraat
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan zijn gelukkige ouders en
familie. We hopen dat dit kind veilig en gezond mag opgroeien, dat het gelukkig
mag zijn en leert leven in de geest van Jezus.

ONZE EERSTE COMMUNICANTEN
Op zondag 27 juni 2021 hebben de kinderen uit groep 4 van de basisscholen hun eerste heilige
communie ontvangen in de feestelijke viering om 10.30 uur. Deze keer een kleine groep, maar de
communicanten deden erg goed mee in de viering.
1. Lena Carvajal Rey

6. Arne Notten

2. Tibbe Dielis

7. Brent Raassens

3. Sterre van Eerd

8. Fem van Stipdonk

4. Puck Jansen
.
5. Niels Jaspers

9. Maud Umans

jouw beschermengel
Van harte 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. Zij zijn een lichtje, een beschermengel.

ONZE VORMELINGEN
Op zaterdag 26 juni 2021 heeft deken Felie Spooren, namens onze bisschop mgr. Gerard de Korte,
aan volgende kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool het sacrament van het vormsel
toegediend:
1. Roy Bax
2. Thijs Bogie
3. Gwen Bovee
4. Jorn Dereumaux
5. Pleun Dielis
6. Sven van Ham
7. Vince van Hulten

8. Marit Koolen
9. Eva van Kuijk
10. Zjuul Moeskops
11. Esmee van Ooijen
12. Nienke Peeten
13. Leentje Scheepers
14. Iza van Stipdonk

Van harte proficiat aan deze vormelingen.
Ook gelukwensen aan hun ouders die ze op dit belangrijk moment hebben voorbereid én ze verder
in het leven willen begeleiden. Dat het gekozen thema “Met elkaar bereiken” hen mag blijven
inspireren.
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LATEN WIJ ZIJN RIJK KOMEN ?
Heeft u wel eens stil gestaan bij de groeikracht in de natuur? Het is nu volop zomer en we kunnen
genieten van die prachtige natuur. In de lente zie je het nieuwe leven in de natuur ontwaken.
Langzaam maar zeker breekt de natuur open en zie je hoe alles groeit en bloeit in die natuur.
Dit beeld gebruikt Jezus om de mensen iets duidelijk te maken van Zijn Koninkrijk.
Een twijgje…een mosterdzaadje…het strooien van zaad en wachten op de oogst… De Schrift staat
dicht bij de natuur, gebruikt voortdurend beelden uit de
natuur.
Er schuilt een grote kracht in wat groeit en bloeit.
Als we de natuur maar de kans geven haar kracht te
ontplooien!
Deze kracht wordt het symbool van Gods Geest, van zijn
handelen in onze wereld.
Geven we die Geest, die levende Adem, alle kans?
Laten we Zijn rijk komen?

VERDERE VERSOEPELINGEN CORONAPROTOCOL R.-K. KERK
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het
protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update
wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de
maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de
maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald
door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk
kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil
zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in
een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).
Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies
op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn
dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een
openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun
plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de
(buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken
gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.
Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal
twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot
onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft
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voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle
maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.
Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze
spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds
mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze
blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke
versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met
elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten
de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

GOUDEN FEEST : DANK JE WEL !!
In deze coronatijd met zijn maatregelen en beperkingen (= 1,5
meter afstand in de kerk, geen hand geven, geen receptie, enz)
hebben we toch een prachtig feest kunnen vieren, waar ik met
heel veel vreugde en dankbaarheid op mag terugblikken. Het
was voor mij een onvergetelijke dag. Heel veel dank hiervoor.
Uw vele, vele kaarten met gelukwensen, de e-mails, de telefoons
en de sms-jes, het was allemaal hartverwarmend. Deze grote
betrokkenheid en dit geweldig meeleven doen me goed en
bevorderen de onderlinge saamhorigheid.
Ook heel veel dank voor uw bijdrage aan het cadeau: een
elektrische fiets. Die kan ik goed gebruiken nu ik nog steeds
herstellende ben van die zware coronabesmetting. De
meeropbrengst is voor onze zusterparochie Laitkynsew. In de
volgende nieuwsbrief kan ik het totale bedrag meedelen.
Ook dank voor de koninklijke onderscheiding.
(p. W. van Meijl)

7

KALENDER
In verband met de coronatijd is nog veel onzeker. We hopen dat we mogen blijven doorgaan op de
ingeslagen weg én dat het nieuwe normaal weer actueel wordt.
Wat reeds gepland is :
* 17 september : om 13.00 eucharistieviering en aansluitend jaarvergadering van de KBO.

TER INSPIRATIE : mild worden
Mild worden...
het is een van de moeilijkste opgaven in het leven.
En toch zou ik graag een mild mens worden,
zacht in mijn woorden, in mijn gebaren,
zacht in de klank van mijn stem,
in de blik van mijn ogen,
zacht in heel mijn manier van doen en zijn.
Nooit meer een hard oordeel,
nooit meer mezelf laten gelden ten koste van anderen.
Luisteren en horen dat elk ander mens een wonder is.
Genieten van heel kleine dingen.
Houden van mensen zoals ze zijn
omdat ik geleerd heb
van mezelf te houden zoals ik ben.
Worden als een kind,
omdat het uiteindelijk allemaal
zo doodeenvoudig is.
=======================================================================
De maandelijkse 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

