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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
De meesten onder ons kennen wel de drie hoogfeesten van ons geloof én wat ieder feest betekent.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus en dat feest trekt vele kerkgangers. Met Pasen vieren
we de opstanding van Jezus, zijn overwinning op de dood. Ook dan is de kerk goed gevuld.
Met Pinksteren, dat we dit weekend vieren, gedenken we hoe
bange, onzekere en opgesloten mensen door de kracht van de
heilige Geest tot mensen zijn geworden, die naar buiten zijn
gekomen, die enthousiast die boodschap van Jezus durven te
verkondigen. Die leerlingen van Jezus waren na zijn Hemelvaart
bij elkaar, samen met Maria en hebben de uitstorting van de heilige
Geest ervaren.
De heilige Geest, gesymboliseerd door de duif, is in de vorm van
vurige tekens op ieder van hen neergedaald. De heilige Geest doet
wonderlijke tekens in hen. Hij is immers de Helper, die de
leerlingen bijstaat om het goede werk van Jezus voort te zetten.
Pinksteren is het feest van de opwekking, van enthousiasme, van
geestdrift, van moed en durf, van uitstraling, van in vuur en vlam komen staan.
Pinksteren is eigenlijk een heel belangrijk feest, ook al ervaren de gelovigen dat niet direct. Het is
goed dat we eens aangesproken worden op ons enthousiasme, onze opdracht om te getuigen van die
Jezus. Daarbij mogen we niet vergeten dat Jezus zelf ons zijn heilige Geest heeft beloofd. Die Geest
zal het goede werk dat Jezus op aarde begonnen is, in ons voortzetten. Maar laten we ons daardoor
ook inspireren? Staan we open voor de werking van de Geest? Of leven we te veel in ons eigen
wereldje en overheerst het individualisme : als ik het maar goed heb!!
Met Pinksteren gebeurt iets wonderlijks. In de bijbel lezen we dat de leerlingen en de toehoorders
elkaar verstaan. Dat mag een wonder genoemd worden. Elkaar verstaan !! Maar zijn we daarvan
wel onder de indruk? Vinden wij het niet heel gewoon dat we elkaar verstaan?
En toch gebeurt dit niet altijd. Hoe vaak merken we dat mensen elkaar niet verstaan, in gezinnen, in
relaties, in werksituaties. Mensen hebben andere inzichten en ervaringen en dat kan wel eens botsen.
Een goede geest kan hierin verandering brengen. Als er maar goed wordt gecommuniceerd, liefst
van aangezicht tot aangezicht, om zo ook de emoties te mogen ervaren. Als we maar dezelfde taal
spreken en begrip en respect voor elkaars opvatting hebben. De heilige Geest wil ons tot hulp zijn.
Zo wens ik u allen vredevolle en gezegende Pinksterdagen toe.
p. W. van Meijl, sds
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PAROCHIEBERICHTEN
* Op 3 mei zijn de contactpersonen van de parochiële werkgroepen in de pastorie bij elkaar
gekomen om met elkaar de parochiële situatie te bespreken. Pastoor van Meijl achtte het moment
gekomen om weer halfjaarlijks bij elkaar te komen, zoals vóór de coronaperiode. In deze bijeenkomst worden de aanwezigen geïnformeerd over het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap
hier in Leende, maar ook in de Nicasiusparochie, door pastoor Sjef van der Maazen. Terugblikkend
op de vergadering mogen we blij én dankbaar zijn dat we zoveel vrijwillig(st)ers hebben die zich
voor de gemeenschap willen inzetten. Toch merken we ook dat de vrijwillig(st)ers ouder worden,
om gezondheidsredenen moeten stoppen en dat het moeilijk is nieuwe krachten te vinden.
* Op 7 mei is weer gestart met een goede traditie: ons dameskoor heeft weer in Leenderhof
gezongen tijdens de wekelijkse viering om 16.30 uur. Door de coronatijd was dit niet mogelijk. We
zijn blij dat de dames en later ook de mannen de eucharistieviering muzikaal komen opluisteren.
Onze bijzondere dank aan Maria Kuijpers die in de andere vieringen voor de muzikale begeleiding
zorgt via CD’s.
* Op 21 mei is de geloofsgemeenschap op bedevaart geweest in Ommel, waar Maria wordt vereerd
als “Troosteres in elke nood!” Wegens de coronapandemie mochten we in 2020 en 2021 niet op
bedevaart gaan. Nu kon het gelukkig weer. Om 19.30 uur was de feestelijke eucharistieviering,
waarbij de beide koren hebben gezongen én waarbij het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara voor
de nodige sfeer zorgde. Het viel wel op dat de aanwezigen uit Leende niet zo talrijk waren als de
voorgaande jaren. We hebben een devotiekaars bij het Mariabeeld ontstoken voor alle intenties van
onze geloofsgemeenschap: dat Maria ons mag troosten als we in nood verkeren.
* Op 26 mei, Hemelvaartsdag, hebben we in de eucharistieviering om 10.00 uur niet alleen dit feest
van de Heer gevierd, maar we hebben ook stil gestaan bij het gouden huwelijksfeest van Harrie en
Riek Schenkels. Op het einde van de viering feliciteerde de pastoor het gouden echtpaar en dankte
hun voor hun trouwe, jarenlange inzet in de parochie. Riek die 25 jaar trouw elke maand de kerk
komt poetsen, samen met andere vrijwilligsters. Tevens is zij de straatcontactpersoon, die namens
de parochie de contacten met de buurtbewoners onderhoudt. Harrie is bijna 25 jaar een trouwe
medewerker bij het onderhoud van ons kerkhof. Plichtsbewust zorgt hij ervoor dat de kerk én het
kerkhof dagelijks gesloten én geopend worden. Ook zorgt hij voor de bloemen rond de pastorie én
dat we jaarlijks de nodige palmtakjes ontvangen. Onze hartelijke gelukwensen aan dit gouden
echtpaar en Gods zegen voor de toekomst, te midden van hun kinderen, kleinkinderen, familieleden
en vrienden.
* Op zondag 29 mei heeft de NCB/ZLTO hun 125-jarig jubileum gevierd en de leden zijn hun
feestprogramma met een eucharistieviering in onze kerk begonnen. Het dames- en mannenkoor
zorgden voor de muzikale invulling. De gebruikelijke mand met agrarische streekproducten, die bij
de offerande naar het altaar werd gebracht, was bestemd voor de Oekraïense vluchtelingen die in
Leende verblijven. Met 5 personen
waren ze in de kerk aanwezig en
kregen van de vele kerkgangers een
warm applaus toen ze naar voren
kwamen en de mand in ontvangst
mochten nemen.
De Oekraïners waren erg dankbaar
voor dit meeleven én voor de
gekregen producten in natura.
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* Op vrijdag 3 juni heeft de Zonnebloem, afdeling Leende, haar 40-jarig jubileum gevierd. Het feest
begon met een eucharistieviering in onze kerk. Voor meer informatie, zie blz. 6 + 7.
* De volgende nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van juli te kunnen uitgeven. Uw bijdrage,
reacties en suggesties worden op prijs gesteld.

PAROCHIECHRONIEK
Huwelijk
Op 27 mei 2022 hebben Siem Liebregts en Leen Liebregts-van Kuijk hun 60jarig huwelijksfeest gevierd met een plechtige eucharistieviering. Van harte
proficiat aan dit diamanten echtpaar met dank voor hun kerkelijke betrokkenheid.
Geluk en zegen voor de toekomst te midden van hun kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

Overleden
* 12 mei 2022 : Arie van der Palen, echtgenoot van Ria van der Palen-Swinkels. Hij heeft
gewoond in de Lindenlaan en is 85 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze familie en ieder die door dit overlijden
getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op haar 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.

JUNI = MAAND VAN HEILIG HART VAN JEZUS
Onze vrijwilligers hebben het heilig Hartbeeld weer in het
priesterkoor geplaatst, want de maand juni is begonnen.
Die maand is toegewijd aan het heilig hart van Jezus.
Het hart is het symbool van de liefde. Zozeer heeft God de
wereld en ook ons liefgehad, dat Hij zijn zoon Jezus naar ons
heeft gezonden met een blijde en bevrijdende boodschap. En de
kern van die boodschap is de liefde.
Hebben we niet allen behoefte aan geborgenheid?
Verlangen we niet naar een liefdevol klimaat
waarin een ieder mag zijn zoals hij/zij is,
met zijn succes en falen?
God zet in Jezus zijn hart wijd open
voor iedere mens.
Bij Hem zijn we welkom.
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PATER TITUS BRANDSMA HEILIG VERKLAARD

Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Franciscus op 15 mei 2022 tien mensen officieel heilig
gesproken, onder wie Titus Brandsma, karmeliet. Deze nieuwe heilige is voor ons allen een
inspiratiebron.
Op 23 februari 1881 werd Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster (Friesland) geboren. Hij wilde
pater worden en trad in 1898 in bij de karmelieten, waarbij hij de kloosternaam Titus ontving. In
1905 werd hij priester gewijd.
Tijdens zijn leven toonde hij verschillende grote talenten, waaronder die van journalist en van
academicus. Hij werd zelfs rector magnificus van de universiteit van Nijmegen (1932-1933).
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog uitte hij kritiek op het antisemitisme. Hij riep met steun
van aartsbisschop Johannes de Jong de katholieke krantenredacties op om geen nazi-propaganda in
hun kranten te plaatsen. Dit leidde tot zijn arrestatie in januari 1942.
Na een verblijf in de gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en een gevangenis in Kleef,
werd hij op 19 juni 1942 naar concentratiekamp Dachau overgebracht, waar hij op 26 juli van
datzelfde jaar op 61-jarige leeftijd werd vermoord door middel van een dodelijke injectie.
Het leven van de Nederlandse verpleegster die hem euthanaseerde, veranderde door de ontmoeting
met hem. Op het moment van zijn dood bood Brandsma haar een rozenkrans aan die een andere
gedeporteerde voor hem had gemaakt. ‘Je hoeft alleen maar Weesgegroet te zeggen,’ legde hij uit
aan de verpleegster, die zei dat ze niet wist hoe ze moest bidden.
De uitnodiging leidde tot haar bekering, en zij vertelde persoonlijk over de laatste uren van het
leven van Titus Brandsma bij zijn zaligverklaringsproces. Voor het tribunaal sprak ze: ‘Ik heb een
heilige man vermoord.’
Paus Johannes Paulus II verklaarde hem op 3 november 1985 een martelaar en op 15 mei 2022
werd hij dus door Paus Franciscus heiligverklaard. (Nieuwsbrief Dominicanen, mei 2022)
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ONZE EERSTE COMMUNICANTEN
Op zondag 15 mei 2022 hebben 12 kinderen uit groep 4 van de basisschool De Triangel én van
Leenderstrijp hun eerste heilige communie ontvangen in de feestelijke viering om 10.30 uur. Het
pieporkest zorgde voor de muzikale begeleiding en de sfeer in de kerk was erg goed.
1. Sil Bax

7. Gwen Peeten

2. Juul Cuijpers

8. Sem Schenkels

3. Niek van Eerd

9. Jordy Schoone

4. Bart Kuijpers
.
5. Lotte van Lievenoogen

10. Clémentine Spoorenberg

6. Lise Maas

11. Beer Stas
jouw beschermengel

12. Sara van Stipdonk

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.

ZONNEBLOEM LEENDE 40 JAAR
Op vrijdag 3 juni 2022 heeft de Zonnebloem, afdeling Leende, haar 40-jarig jubileum gevierd. Het
bestuur en de leden zijn begonnen met een feestelijke eucharistieviering in de kerk, waarbij Dré
Dommels zorgde voor de muzikale invulling en waarbij pastoor Van Meijl voorging.
Voorzitter Bertie Willems zei in de inleiding van de viering dat ze blij is dat we eindelijk na twee
jaar ons jubileum kunnen vieren. “Als voorzitter ben
ik supertrots op onze zonnebloemvereniging.”
Pastoor van Meijl onderstreepte in de viering het
belang van de zonnebloem: de bloem die zich altijd
liefdevol draait naar de zon. Richt jouw hart ook naar
de zon, zoals de zonnebloem dat doet. Laat je
inspireren door de Zon, die Jezus voor ons wil zijn.
Hij nam de blinde bij de hand én liet hem weer zien.
Hij mocht weer deelnemen aan het maatschappelijk
leven en kon van het leven genieten.
Voorzitter Bertie blikte terug op het ontstaan van de
vereniging in oktober 1980. Ongeveer 40 jaar geleden
had Heeze een zonnebloemvereniging, en het hoofdkantoor van Breda vond, dat er in Leende ook een
zonnebloemvereniging moest komen. Met een handje
vol vrijwilligers, en wat gasten bij elkaar getrommeld,
is Zonnebloem Leende ontstaan.
Wat 40 jaar geleden begon als een klein vereniging is
dus uitgegroeid naar 75 gasten en maar liefs 27 vrijwilligers.
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Voorzitter ging in op de vraag : wat doet de Zonnebloem Leende eigenlijk.
“Onze zonnebloem bestaat uit :
* aandacht geven aan onze gasten;
* regelmatig een bezoekje brengen, gezellig onder het genot van een kopje koffie;
* geregeld mooie activiteiten en uitstapjes;
* ook de zonnebloemvakantie staat altijd op onze activiteiten lijst;
* en niet te vergeten dat zelf lief en leed wordt gedeeld;
* niets is te veel voor onze vrijwilligers
Wat zijn jullie dankbare gasten, als wij na een activiteit jullie stralende gezichten zie kan onze dag
al niet meer stuk.
De waardering is dan ook erg groot.
Ook onder de Lindse bevolking staan we goed aangeschreven.
Dat bleekt ook al ,toen wij een paar weken terug zonnebloemloten ,deur aan deur gingen verkopen,
hoe geweldig dat ze allemaal reageerden.
Fijn toch.

SAMEN LEREN KERK TE ZIJN : SYNODAAL PROCES
Vaker hebben we in de nieuwsbrieven geschreven over dit synodaal proces.
Op 3 juni ontvingen we van het bisdom onderstaand bericht :
Bisschop De Korte heeft vandaag het synode-rapport "Hoopvol
luisterend naar Gods Geest" voor het Bossche bisdom
gepubliceerd.
"Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen
met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap.
Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest
tot de Kerk van 's-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen
een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de
bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in
het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren.
In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie", aldus Mgr. De Korte.
Het rapport treft u aan op de bisdomwebsite: Hoopvol luisterend naar Gods Geest - Bisdom van 'sHertogenbosch (www.bisdomdenbosch.nl)

KALENDER
* Op 5 juni zal gecollecteerd worden voor de PINKSTERACTIE : Jaarlijkse actie

voor de missie
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd
de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
Wilt u deze mensen financieel steunen?
Voor meer informatie : www.weeknederlandsemissionaris.nl
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* 20 juni : om 9 uur : gildemis van het gilde Sint-Jan Baptista van
Leenderstrijp.
* 24 juni : om 19.30 uur eucharistieviering in open lucht bij het
Sint-Janskapelletje in Leenderstrijp. De gildebroeders verzorgen
de viering. De sint-janstrossen zullen weer gezegend worden

TER INSPIRATIE : de zonnebloem

.

QUIZ - Test uw kennis
1. Wanneer valt Pinksteren?
Op 40 dagen na Pasen
Op 50 dagen na Pasen

Op 6 weken na Pasen
Op 1e zondag in juni

2.Het kapelletje in Leenderstrijp is toegewijd aan :
Johannes de evangelist

Johannes de Doper

Johannes van het Kruis

3. Met de H. Drie-eenheid of H. Drievuldigheid wordt bedoeld :
Aartsvader Abraham, aartsengel Michaël, aartsbisschop van Utrecht
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God de Schepper, Jezus de Verlosser, Johannes Baptista
God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest
4. De maand juni is toegewijd aan het
Heilig hart van Jezus

apostelen Petrus en Paulus

Maria Magdalena

5. Wie is de patroonheilige van de kerkelijke muzikanten?
Heilige Petrus
Heilige Maria

Heilige Cecilia
Heilige Gregorius

=======================================================================
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

