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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
Binnenkort vieren we weer Pasen, het hoogfeest van de christenen. Dit belangrijk feest heeft een
rijke inhoud, die over meerdere dagen wordt gevierd. We beginnen met het feest van Palmzondag
en spreken over de dagen van de Goede Week, nl. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag
en de zondag van Pasen. In deze week staan we stil bij de laatste dagen van Jezus, bij het laatste
avondmaal, zijn gevangename, veroordeling en kruisdood en zijn opwekking ten leven. God heeft
Jezus door die dood heengehaald en Hem te doen opstaan tot een nieuw leven. Die paasboodschap
krijgen we weer te horen.
Het is begrijpelijk dat Pasen het moeilijkste feest is van de christenen. De hedendaagse, kritische
mens heeft moeite met het geloven, omdat hij graag bewijzen wil zien. Daar kan hij iets mee. Maar
geloven steunt niet op zichtbare bewijzen, op controle, maar op overgave, op vertrouwen.
Laat ik het met voorbeelden verduidelijken ? Wat betekent het als mensen tegen elkaar zeggen: "Ik
vertrouw je op je woord"? Dat is nogal een uitspraak, een overgave aan de ander! Dat is
m.a.w.vertrouwen! Wie verliefd wordt, kan ook niet uitleggen waarom hij of zij nu juist deze man
of vrouw betrouwbaar vindt. Aan een vader en moeder vraag je ook niet waarom zij van hun
kinderen houden. Mensen die 50 of 60 jaar getrouwd zijn en lief en leed met elkaar gedeeld hebben,
laten in woord en daad zien wat vertrouwen voor hen betekent. Je overgeven aan de ander zonder
bewijs, onvoorwaardelijk, maar wel met het goede gevoel dat het goed zit vanuit die relatie.
Zo zou je Pasen ook eens kunnen bekijken: het heeft
veel meer te maken met je vol vertrouwen durven
overgeven aan die verrezen Heer dan een exacte
uitleg willen hebben van de gebeurtenissen en
verhalen over dat lege graf en de verschijningen.
Pasen is het feest van de verrijzenis, van de
opstanding. Verrijzen vraagt om vertrouwen, om
geloof in de kracht van dat feest. Pasen vertelt ons
het verhaal van een geweldige levenskracht. Er lijkt in de duisternis van de dood een enorme kracht
gegroeid te zijn, een kracht die duisternis en dood overwint. Met die Jezus van Nazareth is het niet
afgelopen !! Er is nieuw leven ontstaan, een nieuwe toekoms, ook voor ons.
Kijk naar de natuur in dit seizoen: de dagen worden langer en lichter, de natuur ontwaakt, het
nieuwe leven komt te voorschijn, de voorjaarsbloemen staan in bloei. De kale takken aan de bomen
worden weer groen. Schijnbaar was alles dood, maar diep onder de grond en in het verborgene
bloeit nieuw leven op. Pasen: feest van het nieuwe leven !!
Zo wens ik u allen een vreugdevol Pasen toe, een nieuw leven. De Heer leeft ! Zalig Pasen !!
p. W. van Meijl
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Vieringen in de Goede Week en met Pasen
* 10 april : PALMZONDAG
10.00 uur: gezinsviering met palmpasenstokken en met presentatie van de 12 eerste
communicanten. Het Strijps Kapelleke zorgt voor muzikale invulling. Ook
worden palmtakjes gewijd én uitgereikt.
Na de viering worden de palmpasenstokken in optocht naar de bewoners van
Leenderhof én Marijkeplein gebracht.
* 14 april : WITTE DONDERDAG : geen viering in onze kerk, wel in Sterksel om 19.00 uur met
aanbidding tot 21.00 uur m.m.v. de Erewacht.
* 15 april : GOEDE VRIJDAG
* 16 april : PAASZATERDAG

15.00 uur : viering in de kerk n.a.v. de dood van Jezus
19.00 uur : viering in de kerk : Goede Vrijdagviering
15.30 : eucharistieviering in het Leenderhof
21.00 : paasnachtviering in de kerk met zegening van de
nieuwe paaskaars, paasjubelzang en eucharistieviering

* 17 april : HOOGFEEST VAN PASEN 11.00 uur : plechtige hoogmis met beide koren
* 18 april : TWEEDE PAASDAG 10.00 uur : eucharistieviering m.m.v. het mannenkoor

zalig en vreugdevol Pasen
Op de verrijzenisicoon staat Jezus, in het wit, centraal.
Hij heeft de dood overwonnen.
Hij staat op de balken van het kruis.
Hij vertrapt die balken, Hij stijgt eruit op.
Het lege graf is te zien,
een donkere, zwarte ruimte.
Rondom Jezus is een zogenaamde mandorla te zien,
een ovaal aureool
dat voorkomt op alle Christus-voorstellingen
na zijn verrijzenis.
Bijbelse figuren staan rechts en links van Christus
Pasen is de doorgang van de Heer,
van dood (zwarte gat) naar leven (witte kleur)
de opstanding, de verrijzenis,
waarin Hij ook ons doet overgaan
van dood naar leven.

PAROCHIEBERICHTEN
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn en bijna overal zijn weggevallen, mogen we weer denken
aan de periode vóór de coronatijd. Er is heel wat veranderd in de afgelopen jaren. Natuurlijk ging
het parochieel leven wel door, werden er vieringen gehouden, kwamen mensen trouw naar de kerk,
werden de sacramenten ontvangen, waar mogelijk, enz. Maar nu lijkt de tijd te zijn aangebroken
waarop we weer beter met elkaar kunnen overleggen en plannen. Daarom zal binnenkort een
bijeenkomst zijn van alle parochiële werkgroepen, zoals we dat vroeger deden als halfjaarljjkse
bijeenkomst. U ontvangt nog de uitnodiging. Wij willen onze geloofsgemeenschap vitaal houden.
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* Op maandag 14 maart hebben de leden van dameskoor hun jaarvergadering in de pastorie
gehouden. De dames waren blij dat ze na deze coronaperiode weer bij elkaar mochten komen en
konden bijpraten. Het dameskoor bestaat momenteel uit 14 leden en ze zijn blij dat ze de 2e en 4e
zondag van de maand in de kerk mogen zingen. (De 1e,3e, en 5e zondag zingen de leden van het
mannenkoor). Tijdens de jaarvergadering wordt stil gestaan bij het verleden, bij alles wat er is
gebeurd, maar er wordt ook hoopvol en realistisch vooruitgeblikt. Het enthousiasme om te blijven
zingen is duidelijk aanwezig hoewel de ouderdom een rol speelt. Daarom hadden de dames graag
aanvulling en verjonging. Wie voelt zich geroepen hier een steentje bij te dragen?
* Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, hebben na de viering in de kerk de leden van het mannenkoor hun jaarvergadering gehouden. Het koor bestaat momenteel uit 9 leden. De enthousiaste
dirigent Frans Spoorenberg weet de leden een muzikaal zelfvertrouwen te geven, zodat hun
gezangen op de 1e, 3e en 5e zondag een verrijking zijn in de zondagse eucharistieviering.
* Op dinsdag 15 maart was de laatste bijeenkomst van de rouwverwerking,
op de koffie/ hee
of van “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Toen de coronamaatregelen het in
bij de pastoor
november 2021 toelieten, zijn we op 2 november voor de 1e keer bijeengekomen en is het 12e jaar gestart. Helaas werden kort daarop de coronaregels weer
verscherpt, mochten we maar met 4 personen samenkomen en zijn de andere
bijeenkomsten niet doorgegaan. Toch hebben we een waardig afsluiting van dit
onzekere jaar willen maken op dinsdag 15 maart. Er waren toen weer 13
personen aanwezig, die lief en leed met elkaar hebben gedeeld. Een
opbeurende bijeenkomst, waarbij de aanwezigen hun verhaal kwijt kunnen.
rouwverwerking
2021 - 2022

* Op zondag 20 maart gaf de Helmondse accordeonvereniging Accordeana een concert in onze
kerk. De organisatie lag in handen van de Stichting Behoud Kerkgebouw Leende.
Het thema van het muzikaal
gebeuren was : “Verrassend
klassiek”. Een heel treffende
titel, want de vele toehoorders
waren getroffen door de
sfeervolle, klassieke klanken.
Bekende en onbekende
nummers kregen ze te horen.
Met grote voldoening verlieten
de geïnteresseerde bezoekers na
een goed uur de kerk.
Het was voor hen volop
genieten.

* Op maandag 28 maart, Lind mert, waren naar jaarlijkse gewoonte de leden van de Zonnebloem
in de pastorie op bezoek voor een gezellig onderonsje bij een kop koffie/thee en een Lindse
brokmop. De grote kamer zat helemaal vol met de leden, 25 in getal.
* De volgende nieuwsbrief hopen we het 1e weekend van mei te kunnen uitgeven. Uw bijdrage,
suggesties, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 13 maart 2022 : Dexx Rutten, zoon van Thomas Rutten en Michelle Adriaans.
Maarheezerweg-Noord
* 27 maart 2022 : Maud Schoone, dochter van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg
en zusje vanLuuk en Jur, Paaldijk
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en
familie. We hopen dat ze veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leren
leven in de geest van Jezus.

Ieder jaar houden we ook de Vastenactie, om die
mensen financieel te steunen die het niet zo goed
hebben.
De Nicasiusparochie heeft gekozen voor de Maya gemeenschappen in Guatemala bij hun conflicten
over landrechten. U ontvangt meer informatie via de Middenstandsbelangen. Ook zult u een
envelop ontvangen om uw bijdrage in te doen.

SAMEN LEREN KERK TE ZIJN : SYNODAAL PROCES
In onze vorige nieuwsbrieven hebben we vaker geschreven over het synodaal proces, het samen op
weg zijn. We kunnen het niet genoeg beklemtonen dat we samen op weg zijn, dat we samen een
synodale kerk vormen. Paus, bisschoppen, priesters, gelovigen. Samen zijn we op weg. Samen zijn
we in beweging. Ieder heeft hierin zijn eigen taak en verantwoordelijkheid.
Misschien vraagt u zich af : wat is mijn taak? Wat is mijn
bijdrage in dit geheel? We verwijzen u hiervoor
naar de website van het bisdom Den Bosch, met als titel
“Synode 2021-2023”. Hier vindt u de nodige informatie. Het
filmpje “Synodaliteit” (5.31), te vinden bij ondersteunende
materialen, is de moeite waard.
De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023
beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken,
geleid door de Heilige Geest, meer gemeenschap
(communio), meer participatie (participatio) en meer zending
(missio) kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier
materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de
bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.
U kunt uw bijdrage leveren door uw bericht te sturen naar: synode@bisdomdenbosch.nl. Dit is het
e-mailadres waarop alle input voor het synodedocument van ons bisdom verzameld wordt. Dit kan
uiterlijk tot 1 mei 2022.
► Als geloofsgemeenschap te Leende voelen we ons met de kerk verbonden en zullen we op de
laatste zondag van de maand tijdens de eucharistieviering het synodegebed met elkaar bidden.
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Korte samenvatting : Een hartelijke groet van de Sint-Petrus-en Paulusparochie in Laitkynsew,
India, onze zusterparochie. Op de eerste plaats zijn ze blij te mogen lezen dat we het gouden
priesterjubileum van de pastoor hebben mogen vieren. Onze beste wensen en gebeden voor de
pastoor (en u allen) dat Gods overvloedige genade en zegen op u mag neerdalen in het dienstwerk
in de Kerk…

Korte samenvatting : Natuurlijk zijn we als parochie dankbaar jegens God, vooral door toedoen
van de parochie in Leende, die ons elk jaar opnieuw financieel steunen in de noden van de parochie.
Uw jaarlijkse steun is een groet hulp op velerlei gebied. Dit jaar is uw grote gift een grote zegen
voor onze parochie nu we bezig zijn met de voorbereiding van ons jubileum (= 125 jarig bestaan).
We zijn u, als pastoor, oprecht dankbaar en ook de parochianen in Leende en Sterksel voor hun
mooie bijdrage voor onze parochie in Laitkynsew. We bidden voor uw intentie en voor die van de
parochianen. Dat God u allen mag zegenen en belonen voor uw vriendelijkheid en liefde.
We stellen vast dat op onze rekening het totale bedrag van € 9.530.—is gestort op 7 februari 2022.
(Vanuit Leende is € 9.300,-- gestort)
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Korte samenvatting : de pastoor van Laitkynsew, fr. Arockia Samy, salvatoriaan, nodigt p. W. van
Meijl, maar ook zijn parochianen uit voor de viering van het jubileum op 4 december 2022. Uw
aanwezigheid zal hoog gewaardeerd worden en het zal een speciale viering zijn voor ons allen.

KALENDER
4 april : om 19.00 uur : algemene ziekenzalving in Leenderhof. Iedereen die het sacrament wil
ontvangen, is van harte welkom. Wilt u zich vooraf opgeven bij het secretariaat, Dorpstraat 48, tel.
2061215?
10 april : Passieconcert in de Brigidakerk te Geldrop, om 14.00 uur en georganiseerd door de
Nicasiusparochie. Ook de Leendse geloofsgemeenschap zal optreden. Het concert staat in het teken
van het lijden. Toegang gratis.
13 april : kleutercatechese in de pastorie van 14.30 – 16.00 uur voor
kinderen uit groep 1,2,3 en 4. Voor 10 april aanmelden via een
mailtje naar kleuterparochie@hotmail.com of door te bellen met
Ivonne van Kuijk, 06-51665219.
27 april : Koningsdag. Om 10.00 uur dankviering met de
gedecoreerden en m.m.v. het dameskoor én mannenkoor.

7

TER INSPIRATIE : de Goede Week
Het is de krachtigste week van het jaar.
Het is een stille week.
Zoveel onrecht.
Zoveel lijden.
Zoveel verlies.
Het is een goede week.
Zoveel trouw.
Zoveel overgave.
Zoveel moed.
Het is een heilige week.
Zoveel herkenning.
Zoveel verbondenheid.
Zoveel hoop.

Het is de krachtigste week van het jaar.
Stenen worden weggerold.
Duisternis wordt verlicht.
Graankorrel wordt kiemkracht.
Jean-Paul Vermassen
=======================================================================
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 10.00 – 11.00 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl

