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VOORWOORD
De maanden juli en augustus zijn voor veel mensen de vakantiemaanden. Lang vooraf hebben ze
hier naar uit gezien en hun vakantie gepland. Heerlijk. Een tijd van ontspanning, vrij van dagelijkse
verplichtingen en genieten van het leven, in welke vorm dan ook. Anders leven. Tijd hebben voor
jezelf, voor je partner, voor je gezin. Op adem komen.
Vakantietijd is een heel belangrijk gegeven in ons leven. We hebben het allemaal nodig. Het is een
tijd waarin je stilstaat bij dit leven. Je komt even tot rust, je krijgt weer volop adem, energie,
levenskracht. Je kijkt naar binnen om op een andere manier naar buiten
te treden. Dat is misschien wel het doel van echt vakantie houden. Naar
binnen kijken, in jezelf kijken, alles op orde zetten, kracht en geluk en
voldoening ervaren. En met die rijke ervaring naar buiten treden.
De volgende tekst past goed bij de vakantiegedachte:
Moge de weg oprijzen om je te begroeten.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen.
Moge de regen zacht op je akkers vallen.
Moge je de wind altijd in je rug hebben.
Moge je onderweg altijd gezelschap vinden.
En totdat wij elkaar weer ontmoeten,
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
Een fijne vakantie toegewenst,
W. van Meijl, pastoor

PAROCHIEBERICHTEN
* In grote dankbaarheid en met een heel voldaan gevoel kijkt em.-pastoor A. van Loon terug op zijn
65-jarig priesterfeest, dat hij in onze geloofsgemeenschap mocht vieren. Het begon op zaterdag 13
juni met een plechtige eucharistieviering in Leenderhof, waarin de jubilaris mocht voorgaan en het
ouderenkoor “De Torenzangers” voor de muzikale invulling zorgde. Op
zondag 14 juni ging de jubilaris weer voor in de plechtige eucharistieviering
met gilde-eer en met de muzikale begeleiding van ons dames- en mannenkoor.
De beide gilden begeleidden de feesteling, die met zijn zus en schoonzus in
een open wagen zat, naar het Meentplein voor een gildehulde. Daarna volgde
de receptie en de Koninklijke Fanfare Philharmonie sloot dit samenzijn af met
een feestelijke serenade. We hopen onze jubilaris nog lang in ons midden te
mogen hebben. Hij blijft de parochianen aanspreken.
Het is menig parochiaan opgevallen dat geen van de twee bisschoppen op deze
feestdag aanwezig was. Is het niet passend dat je als bisschop aanwezig bent
op het jubileum van je pastoor die 65 jaar met heel veel toewijding én betrokkenheide in dienst van
het bisdom heeft gewerkt?
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*Het was even spannend op die 16e juni toen ’s avonds om 19 uur de brandweer van Heeze-Leende
bij de kerk stond, vergezeld van de brandweerauto uit Maarheeze en even later een hoogwerker van
de brandweer uit Valkenswaard. Wat gaat er allemaal gebeuren? Zoveel brandweerlui tezamen met
de nodige pers erbij!! Het viel gelukkig mee. Het was een oefening van het brandweerkorps voor
het geval er een calamiteit in de toren zou ontstaan, bv. brand en mensen wegvluchtten. Alles
verliep gunstig en volgens plan en het is goed dat de brandweerlieden eens kennis hebben gemaakt
met ons rijksmonument. Over enkele jaren staat weer een oefening gepland.
* De Sint-Jansviering op 24 juni jl. met een eucharistieviering in openlucht was weer druk bezocht.
Het was dit jaar de 54e keer. De organisatie van dit jaarlijks
feestelijk gebeuren ligt in handen van het gilde St.-Jan Baptista
van Leenderstrijp, dat zijn patroonheilige viert. Het gilde wil een
traditie in ere houden én terecht. Deze kleine gemeenschap is
groot en sterk in saamhorigheid. Dankjewel voor deze inzet en
betrokkenheid voor het goede doel. Vele aanwezigen hadden één
of meerdere Sint-Janstrossen gemaakt en bij zich. Zij werden door
de pastoor gezegend.
Onder de genodigden waren burgemeester P. Verhoeven met
echtgenote, loco-burgemeester mevr. W. van der Rijt-van der Kruis, dhr. Felix Crooijmans,
voorzitter van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland (i.v.m. het 70-jarig lidmaatschap
van Jef Cardinaal en het 50-jarig lidmaatschap van Jac Hulsen) én pastoor Sjef
van der Maazen, de “hoofdpastoor” van de Nicasiusparochie. Op het einde
van de viering sprak de pastoor de aanwezigen toe. Hij was onder de indruk
van deze feestelijke en waardige viering en vond dat deze Sint-Jansviering in
de toekomst dient voortgezet te worden.
* Grote waardering spreken we uit voor de 8 fietsers en 2 begeleiders die de bijna 1500 km van
Lourdes naar Leenderstrijp hebben afgelegd voor het goede doel in Leenderstrijp. Een tocht die op
19 juni om 3 uur ’s nachts begon met een gebed in de Sint-Janskapel, waarbij een noveenkaars werd
ontstoken. Zonder ongelukken en in goede sfeer zijn de fietsers met hun begeleiders na 9 dagen op
een warme en enthousiaste wijze in Leenderstrijp onthaald. Proficiat voor deze inzet en teamgeest.
Dankjewel voor het ontvangen Lourdeswater.
* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het 1e weekend van september uit te geven.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 21 juni 2015: Elodie Kessels, dochter van Thijs Kessels en Sophie KesselsTutelaers, en zusje van Simon, Heeze
* 28 juni 2015: Guus Plaat, zoon van Robin Plaat en Marieke van Mierlo en
broertje van Sophie, Dorpstraat, Leende
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun ouders en familie. We
hopen dat deze kinderen veilig en gezond mogen opgroeien tot mensen die gelukkig zijn en leven
in de geest van Jezus.

Overleden
* 31 mei 2015: Jim Wolff, zoon van dr. Arthur Wolff en Marly Wolff-Breuers, die 35 jaar in de
Fazantlaan hebben gewoond. De herdenkingsdienst was op zondag 14 juni in onze kerk. Jim is 44
jaar geworden en woonde in Zürich. En la gloria de Dios.
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* 6 juni 2015: Annie van Asten-Smets, weduwe van Laurens van Asten. Zij heeft
gewoond in de Strijperstraat en is 93 jaar geworden.
* 10 juni 2015: Hans Godschalx, echtgenoot van Harriet Godschalx-van de Ven.
Hij woonde de laatste jaren in Heeze en is 69 jaar geworden.
* 10 juni 2015: Henriëtte van der Voort-van Reymersdael, echtgenote van Gerard
van der Voort (†). Zij woonde de laatste jaren in Eindhoven en is 91 jaar geworden.
Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden
getroffen is. Wij wensen de familie 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 steunen.
De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens,
in de palm van Gods hand.

BEGRAAFPLAATS : vraagje
Een tijdje geleden werd een kaartje in een envelop en beschermd in een plastic tasje
met ritssluiting bij het informatiebord op het kerkhof gevonden. De tekst staat hieronder afgedrukt:

Onze vraag: van wie is dit kaartje en op welk graf hoort het thuis? Als parochiesecretariaat zouden
we graag helpen. Laat het ons even weten. Tel. 040-2061215.

TER INSPIRATIE : hoe moeten we gaan ?
Uw woord wijst ons de weg.
Uw verhalen geven richting aan ons leven.
Tenminste, dat zeggen ze,
maar soms weten we niet precies
hoe we moeten gaan.
U biedt ons geen routeplanner,
U stippelt onze levensweg niet uit,
we moeten zelf kiezen

(Een psalm van nu)
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en gaandeweg ontdekken
of we goed zitten.
Help ons om in de wereld van vandaag
de juiste wegen te gaan
en U niet uit het oog te verliezen.
Verberg U niet voor ons
als we op zoek zijn naar U.
U verwacht van ons
dat we naar elkaar omzien
en elkaar wegen wijzen
die begaanbaar zijn.
Help ons met het plannen van onze route,
opdat het ons goed mag gaan.
(Greet Brokerhof-van der Waa)

KALENDER
* De laatste gezinsviering voor dit schooljaar staat gepland op zaterdag 11 juli
om 19.00 uur. De 25 eerste communicantjes en 20 vormelingen van dit
schooljaar hebben een persoonlijke uitnodiging voor deze viering ontvangen.
We hopen ze samen met hun ouders, broertjes en zusjes te mogen
verwelkomen in de kerk als afsluiting van dit schooljaar. Het thema is:
Dankjewel. Dankjewel voor alle goede zorgen aan ons besteed!!
* Op zondag 16 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. Om 10.00 uur zal een
plechtige eucharistieviering zijn, waarin onze beide koren voor de muzikale invulling zorgen.
* Op maandag 17 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 SintAnna. Een dag om gezellig met elkaar door te
brengen én zijn schietkunsten te laten zien. Een dag van solidariteit én van
bewustwording: samen staan de gildebroeders en gildezusters sterk en kunnen veel
voor de plaatselijke gemeenschap betekenen. Dankjewel voor hun aanwezigheid
bij belangrijke evenementen.

* Op dinsdag 8 september, feestdag van de geboorte van Maria, vindt in Ommel de jaarlijkse
“Regionale ziekenmiddag” plaats. Om 14.00 uur wordt er een heilige mis gevierd, die speciaal
gehouden wordt voor mensen die steun zoeken in het gebed vanwege hun ziekzijn of ouderdom.
=======================================================================
De Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat onder leiding van pastoor W. van
Meijl. Suggesties en eigen bijdrage zijn van harte welkom.
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres: parochie.leende@gmail.com
De pastoor is ook bereikbaar onder 06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

