
   

 

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 
Voor heel veel mensen staat de zomervakantie voor de deur. Een heerlijk gevoel. Een heerlijke tijd. 

Ontspannen! De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Een tijdje los uit die dagelijkse sleur van 

verplichtingen. 

 

Nu heb je de tijd om tot jezelf te komen, om tijd vrij te maken voor jezelf, voor je relatie, voor je 

kinderen. Misschien eropuit trekken. Samen iets fijns ondernemen. Genieten. Het kan op zoveel 

verschillende manieren: thuis, op reis, in de natuur, aan zee (zie tekst hieronder).  

 

En wat denk je om tijd vrij te maken voor de godsdienstige dimensie in het leven? Een kerk of 

kapel bezoeken, een kaarsje ontsteken, met elkaar over de echte waarden van het leven praten? Er 

zijn zoveel mogelijkheden. Als je maar iets doet!! Een goede invulling aan je leven geven. 

 

Zee 

 

Ik wil alleen zijn met de zee 

Ik wil alleen zijn met het strand 

Ik wil mijn ziel wat laten varen 

Niet mijn lijf en mijn verstand 

 

'k Wil gewoon een beetje dromen 

rond de dingen die ik voel 

en de zee – ik weet het zeker – 

dat ze weet wat ik bedoel! 

 

'k wil alleen zijn met de golven 

'k wil alleen zijn met de lucht 

Ik wil luist'ren naar mijn adem 

Ik wil luisteren naar mijn zucht. 

 

Ik wil luist'ren naar mijn zwijgen 

daarna zal ik verder gaan 

En de zee – ik weet het zeker – 

zal mijn zwijgen wel verstaan. 

(Toon Hermans, Alles is heimwee) 

 

Allen een fijne  en vruchtbare (zie blz.5-6) vakantie toegewenst. 

p. W. van Meijl 

 

 

 

  Jaargang 8, nummer 6,  juli-augustus 2017 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiL1vK9weLUAhWKEVAKHV1RAXwQjRwIBw&url=https://wallpapers-achtergronden.blogspot.com/2011/11/zee-achtergronden-oceaan-wallpapers.html&psig=AFQjCNFUH7DZVVl7n3Ge2Ph0TUIIzTF9Xg&ust=1498807043215903
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PAROCHIEBERICHTEN 

 
* De collecte met Pinksteren op 4 en 5 juni t.b.v.de Nederlandse Missionaris heeft € 347,80 op- 

gebracht. Hiervoor heel hartelijk dank. Onze missionarissen zullen er blij mee zijn. 

 

* Volgens onze informatie heeft het nieuwe kerkbestuur begin juni het appartement Torenplein 4, 

wat eigendom was van de parochie, aan mensen uit Leende verkocht. Zo zijn beide appartementen, 

Torenplein 4 én Torenplein 5, waar vroeger em.-pastoor A. van Loon woonde én ook zijn trouwe 

hulp Annie, verkocht. 

 

* Op 24 mei is em.-pastoor A. van Loon om medische redenen naar het ziekenhuis gebracht. Hij 

moet rust nemen en kan derhalve niet meer voorgaan in de eucharistieviering in Leenderhof. Nu zal 

pater Van Meijl deze taak overnemen, zodat de zaterdagse vieringen in Leenderhof gewoon 

doorgaan.  

 

* Op zaterdag 10 juni 2017 heeft pastoor Sjef van der Maazen in onze kerk het kerkelijk huwelijk 

ingezegend van Kenneth Esseling en Angelique Zegers, die beiden uit Geldrop komen. Omdat de 

familie van het bruidspaar niet zo groot is, hebben ze gekozen voor onze kerk. Onze hartelijke 

gelukwensen aan het bruidspaar. 

 

* Op vrijdag 23 juni 2017 heeft André Bax uit onze parochie (Paaldijk) een christelijk huwelijk 

gesloten met Hanja Tiemessen uit Sterksel in de kerk te Sterksel. Het huwelijk werd ingezegend 

door p. W. van Meijl. Onze hartelijke gelukwensen aan het bruidspaar, geluk en goede gezondheid. 

 

* Op zaterdagavond 24 juni vond bij de St.-Janskapel in Leenderstrijp om 19.30 uur de openlucht- 

mis plaats met wijding van de Sint-Janstrossen. Het was dit jaar de 56
e
 keer. Ondanks het regen- 

achtig weer zijn toch honderden mensen naar de viering gekomen, die door het gilde St.-Jan 

Baptista uit Leenderstrijp wordt georganiseerd. Naar schatting waren zo'n 350-400 tochtgenoten 

aanwezig. Met elkaar hebben ze het hoogfeest van Johannes de Doper, de patroonheilige van het 

gilde, gevierd . Voorganger W. van Meijl beklemtoonde in zijn preek de waarden van verbroedering 

en verbondenheid. Samen zijn we op weg, tochtgenoten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* De volgende nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van september uit te geven.  

 

 

Zoek 

geen grote woorden 

als een 

klein gebaar 
volstaat. 
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PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
*  4 juni 2017: Loïc Kessels, zoon van Thijs Kessels en Sophie Kessels-Tutelaers en 

    broertje van Simon en Elodie, Strijperstraat. 

* 18 juni 2017 : Benthe Bierings, dochter van Roy Bierings en Myrthe de Graaf,  

   Renheide. 

* 18 juni 2017 : Femke van Ooijen, dochter van Eric van Ooijen en Kim van den 

   Broek en zusje van Esmee en Bente, Beukenlaan 

 

Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen 

dat deze dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat ze gelukkig mogen zijn en leven in de 

geest van Jezus. 

 

Overleden 

* 11 juni 2017 :  Lies van Meijl. Zij woonde in de Oostrikkerdijk en is 83 jaar geworden. 

* 17 juni 2017 :  Riek van Mierlo-Snelders, weduwe van Sjef van Mierlo († 14-10-1979). 

   Ze  woonde de laatste jaren in Leenderhof en is 85 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. 

 

 

VANUIT  DE  NIEUWE  PAROCHIE  =  H. NICASIUSPAROCHIE 
 

Na vaker vragen heeft pastoor Sjef v.d. Maazen enkele dagen geleden de cijfers bekend gemaakt 

van de kerkelijke betrokkenheid in de H. Nicasiusparochie. Ter informatie publiceren wij die hier 

om de onderlinge verbondenheid te stimuleren: 

 

 Geldrop 

Centrum 

Geldrop 

Zesgehuchten 

Heeze Mierlo Leende Sterksel Totaal  

Sacramenten 2016        

     doopsels 31  4 21 33 17  1 107 

     1e communie 24 22 34 42 21 17 160 

     vormsel   9  0 20 20 24   0  73 

     huwelijken   4  0  2  2  1   0    9 

     kerk. uitvaarten  54 15 33 27 29   6 164 

        

Telling  kerkgangers        

     25 maart 2017 380 * --- 111 104 45 *** 52  692 

     26 maart 2017 329 125 150 210 150 ---  964 

      1 april 2017  74 --- 113 123 40 *** 58  408 

      2 april 2017 353 119 177 602 ** 208 --- 1459 

 

* vormselviering  ** 1
e
 communieviering  ` *** Leenderhof 
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BISDOMBEDEVAART   NAAR   LOURDES 
 

Onze bisschop mgr. G. de Korte nodigt al de parochianen van zijn bisdom uit 

om met hem van 14 tot 21 oktober 2017 op bedevaart naar Lourdes te gaan. 

“Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons 

geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen 

geloofsgemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de 

Kerk opbouwen.” aldus onze bisschop. 

 

Reisopties : per bus of per trein . 

Er hebben zich al ruim 750 mensen aangemeld. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij pastoor Sjef van der Maazen in 

Geldrop, tel. 2862364 of op ons secretariaat, tel. 2061215 of parochie.leende@gmail.com. 
 

 

MIVA COLLECTE  2017 :  Brommers voor Burkina Faso 

Op 26 en 27 augustus vindt weer de MIVA-collecte in de kerken plaats. 

Dit jaar vragen zij uw aandacht voor een heel bijzonder project in het 

Afrikaanse land Burkina Faso: Brommers voor veldwerkers in Burkina 

Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land  

bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang. 

 

Opsporen van de meest kwetsbaren : 

Niemand mag worden vergeten !! 

 

 

BELEIDSNOTA   VAN  ONZE  BISSCHOP 

Uit het beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016) van onze bisschop mgr. G. de Korte 

citeren we het onderstaande. (Hoofdstuk 2 : pastorale werkvelden) 

Huwelijks- en gezinspastoraal 

Goede huwelijken zijn ontzettend belangrijk voor het geluk van gehuwden en kinderen die 

opgroeien. Ook de samenleving is gebaat bij stabiele huwelijken. Het is daarom belangrijk om 

gehuwden te helpen om hun huwelijk voortdurend te herbronnen en te 

voeden. Goed katholiek huwelijkspastoraat kan daarbij helpen. 

In het voorjaar publiceerde paus Franciscus de apostolische exhortatie 

Amoris Laetitia. Het vormt de oogst van twee synoden over huwelijk en 

gezin die in Rome zijn gehouden. In zijn exhortatie toont de 

paus zich een wijze en pastorale leraar. De leer van de Kerk rond de 

onontbindbaarheid van het huwelijk blijft onveranderd maar de paus 

biedt optimaal ruimte voor de katholieke pastor om mensen die gefaald 

hebben, nabij te zijn. 

Wij moeten nadenken hoe wij in ons bisdom het huwelijks- en gezinspastoraat kunnen verbeteren. 

Ik denk dan aan de huwelijksvoorbereiding, de zorg voor pasgehuwden en de zorg voor 

gescheidenen. Al eerder noemde ik het grote belang van gezinspastoraat voor de opbouw van onze 

geloofsgemeenschappen 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmvOr-ZTUAhWNEVAKHbR3DcEQjRwIBw&url=http://satyaloka.nl/sacred-chambers-proces/wat-is-de-paramatma/afbeeldingen-van-paramatma/paramatma-maria-verschijnt-in-lourdes-aan-bernadette/&psig=AFQjCNGQrxZ908o7eA7wokOlZo71CMCyUw&ust=1496141916512521
http://www.michaelparochie.com/website/index.php/nieuws/
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BEZOEK  KLOOSTER  ONZE  PASTOOR  IN  HAMONT 

 
In onze vorige Nieuwsbrief hebben we vermeld dat de vormelingen, samen met enkele moeders, op 

10 mei een bezoek gebracht hebben aan het klooster van onze pastoor in Hamont. Hieronder volgt 

het verslag van een vormeling, waarvan hartelijk dank. 
 
We hebben een super leuke rondleiding gehad door het 

klooster waar meneer Pastoor woont. Ook hebben we een 

kijkje genomen op het internaat langs hun klooster. Het was 

super leuk om te weten hoe de pastoor leeft en ook waar hij 

vroeger op school zat. Er zijn veel dingen anders dan hoe wij 

leven, maar toch zijn er ook veel dingen hetzelfde. 

Wat anders is, is dat ze met heel veel mensen in een zaal 

tegelijk eten.  Dat ze heel veel dingen niet zelf hoeven doen. 

Bv de was, strijken, koken en  boodschappen doen en dat ze 

met heel veel mannen in een groot huis wonen.  Ook dat ze 

een inloop-mega-grote koelkast hebben. 

Wat ik heel bijzonder vond om te zien was een kapelletje 

in hun tuin waar ze met z’n allen samen gingen praten en 

samenzijn. Daar gingen ze ook over hun geloof praten en 

samen bidden. 

De tuin was ook heel bijzonder, ook de vijver, omdat de 

pastoor daar zijn zwemles heeft gehad, en omdat daar 

ook een begraafplaats is waar de paters  en broeders 

begraven liggen.  

Het was een hele gezellige middag en we hebben er veel 

van geleerd. Bedankt aan meneer Pastoor en aan de 

vormselwerkgroep. 

Van Juul 

 

TER  INSPIRATIE : gebed 

 

Heer, 

laat mij als een zaaier 

door de velden van het leven gaan. 

Ik wil geen onkruid zaaien, 

geen ééndagsbloemen,  
maar graan dat de diepste honger  

van mensen stilt. 

 

Geef het graan van uw liefde 

in mijn handen, Heer, 

en toon mij het veld waarop ik zaaien mag. 

Met uw genade zal ik gaan, Heer, 

uw liefde zaaien in de smalle voren 

van het mensenhart. 

 

Laat mij elk avond huiswaarts keren, 

moe, met lege handen misschien, 

maar met een rotsvast vertrouwen 

dat het kiemen en het rijpen van het graan 

in uw handen ligt. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/wp/wp-content/uploads/2011/05/KM-106.399klein.jpg&imgrefurl=http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/2011/05/een-glinsterende-zon/&docid=aSZiptyeJbDzrM&tbnid=MSYz5kK0JJBl5M:&vet=1&w=750&h=599&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwjlr5-OqObUAhWKLVAKHRXRBcIQ__EBCAM&iact=c&ictx=1
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Wil mij geven, Heer, 

wat een goede zaaier nodig heeft: 

een groot geloof, een rustig hart, 

eindeloos geduld 

en veel, zeer veel edelmoedigheid. Amen.  
(J. Delmotte) 

 

 

KALENDER 

 
* 5 juli : om 20.00 uur bijeenkomst van de werkgroepen 1

e
 communie, gezinsviering, vormsel, 

kleutercatechese en jongerenpastoraat om het aflopende schooljaar te evalueren en om de gedachten 

te laten gaan naar het nieuwe werkjaar. 

 

* 8 juli : vanuit Geldrop vertrekken bedevaarders per bus naar Den Briel, waar de martelaren van 

Gorcum worden geëerd. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de martelaren van Gorcum heilig zijn 

verklaard. De H. Nicasius, patroon van onze parochie, was één van die martelaren. 

 

* 9 juli : om 10.00 uur hoogmis in onze kerk. 

Om 11.00 uur is in Heeze een plechtige eucharistieviering op het Nicasiusplekske, Kreijl, b.g.v. 

150
e
 verjaardag van de heiligverklaring van de H. Nicasius, die volgens de overlevering in Heeze 

geboren en getogen is.  

 

* 13 augustus : we vieren het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Om 10 uur is 

een plechtige eucharistieviering met medewerking van de beide parochiële koren. 

* Op maandag 21 augustus, kermismaandag, is om 9.00 uur de traditionele gildemis 

van het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara én van de 

schutterij Sint-Jacob en Sint-Anna. Een dag om gezellig 

met elkaar door te brengen én zijn schietkunsten te 

laten zien.  

 

8 september : ons dameskoor bestaat vandaag 50 jaar. Proficiat met dit gouden 

jubileum. Dank en waardering voor zovele jaren trouwe inzet en betrokkenheid. 

 

9 september : dameskoor zingt in Leenderhof om 15.30 uur 

10 september : dameskoor zingt samen met het mannenkoor tijdens de plechtige 

eucharistieviering om 10.00 uur. Uw aanwezigheid in de kerk is een teken van 

waardering voor alles wat de koorleden voor de parochie hebben gedaan. 

Tip : noteer deze datum nu al in uw agenda !! 

 

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

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  

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJkNrkoObUAhWHK1AKHQAHA6EQjRwIBw&url=http://helvoirt.net/50-jaar-getrouwd/&psig=AFQjCNFDL6X3jt57_-kmxc_JfoIf2Vv06g&ust=1498935680490889

