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VOORWOORD
Pinksteren is het feest van de Geest. Gods Geest, die over de leerlingen van Jezus neerdaalde en
vurige mensen van hen maakte. Zij ontvingen die Geest en stonden in vuur en vlam.
Pinksteren is het feest van de goede Geest. De Geest die mensen aanspoort en enthousiast maakt om
samen de schouders onder het werk te zetten.. De Geest als een levenskracht van de Levende, die
mensen – u en mij – de levensadem ingeeft en tot leven wekt. Dat Hij zijn werk in ons mag
uitvoeren!!
Pinksteren. Inde bijbel wordt geschreven over bange
apostelen en christenen die zichzelf opsluiten uit vrees
voor de buitenwereld. Maar de Geest komt over hen en ze
worden bevrijd: deuren en vensters worden opengegooid!
De apostelen treden naar buiten! Ze hebben het begrepen.
Gods Geest spoort hen aan een taal te spreken die alle
mensen verstaan. Een taal die verbindt en eenheid schept.
Een taal die bemoedigt en uitnodigt. Dat is hun opdracht.
Dat is ook onze taak. Pinksteren is het feest van enthousiasme, van begeestering, van bezieling, van
durven te getuigen. Het is het tegendeel van oppervlakkigheid, onverschilligheid, pessimisme, laten
gebeuren, meeloperij. Dat de goede Geest in ons mag werken om elkaar nabij te zijn, om zorg te
dragen voor elkaar, om zo een beetje hemel op aarde te doen zijn. Dat wens ik u allen van harte toe.
W. van Meijl, pastoor

PAROCHIEBERICHTEN
* De Vastenactie, die dit jaar bestemd was voor een opvanghuis in India (= project van pater
Mervin uit Heeze) heeft het bedrag opgeleverd van € 335,39, waarvoor hartelijke dank. Alle
bijdragen, hoe bescheiden ook, helpen!!
* Om gezondheidsredenen heeft ons bestuurslid Martin van Veen zijn taak als kerkmeester helaas
vroegtijdig moeten neerleggen. Op 5 mei hebben we als bestuur op een passende wijze afscheid van
hem genomen. Pastoor van Meijl dankte Martin voor zijn geweldige inzet voor de parochie. Een
passende attentie én een oorkonde werden hem overhandigd.
Als bestuur zoeken we naar opvolging, want in een vitale gemeenschap is heel wat werk te doen.
Wie voelt zich geroepen om deze bestuurstaak op zich te nemen? Om iets te betekenen voor onze
gemeenschap!! Wilt u zich dan melden bij de pastoor of bij iemand van het kerkbestuur?
* Op zaterdag 10 mei 2014 is de parochie weer op bedevaart geweest naar Ommel. (Door omstandigheden is de bedevaart vorig jaar niet doorgegaan.) In de plechtige eucharistieviering om 19.30
uur ging onze pastoor voor, geassisteerd door kapelaan Harold van Overbeek van de bedevaartparochie. Ons dames- en mannenkoor hebben weer prachtig gezongen, terwijl het gilde St.
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Catharina en St.-Barbara een feestelijk tintje aan het geheel gaf. Het was verheugend te zien dat
zo vele mensen uit Leende in Ommel in de kerk aanwezig waren. Dat is gemeenschapsvormend en
bemoedigend. Dank je wel!! Even bij Maria, de Troosteres in alle nood.
* De grote groep vormelingen (38 in totaal) heeft op woensdag 14 mei onder begeleiding van een 8tal moeders met de fiets een bezoek gebracht aan het klooster van onze pastoor W. van Meijl in
Hamont. Een hele fietstocht voor sommigen!! Jammer dat het wat regende onderweg. In het
klooster heeft de pastoor zijn bezoek de nodige uitleg gegeven. Eerst een korte bezinning in de
kapel, toen een traktatie in de grote eetzaal van het internaat en toen een rondleiding door het
internaat en de school. Een leerrijke middag, waar zowel vormelingen als moeders met voldoening
op terugblikken. “Onze pastoor woont nog niet zo slecht!! Het klooster ligt prachtig.”
* Op zondag 18 mei heeft het Leends Accoord een lenteconcert in onze kerk gegeven. De opkomst
was om diverse redenen niet zo hoog als bij andere gelegenheden. Na het concert was een gemoedelijk samen-zijn in de pastorietuin en deze ontmoeting verstevigt de onderlinge band. Fijn.
* Bij gelegenheid van zijn 90e verjaardag op dinsdag 27 mei jl. heeft Jac Maas van pastoor van
Meijl een parochiële oorkonde ontvangen voor zijn uitzonderlijke verdienste als voorzanger van ons
mannenkoor. Het is hoogst uitzonderlijk dat een zanger op die leeftijd elke week de 53 trappen naar
het oksaal opgaat en dan nog voortreffelijk zingt!! Van harte proficiat, Jac, en dankjewel.
* Op maandag 2 juni zal onze bisschop Antoon Hurkmans een herderlijk bezoek brengen aan onze
parochie. In de voormiddag zal hij bij een kopje koffie een ontmoeting hebben met de bewoners van
Leenderhof en de kapelvrijwillig(st)ers. Ook u bent welkom. In de namiddag staat een wandeling
met de pastoor gepland en kennismaking met de parochie in Sterksel. Tegen 17.15 uur wordt de
bisschop verwacht in Brouwershuis waar hij kennis zal maken met die leefgemeenschap “De
Schakel” Om 20 uur is de bisschop in de pastorie te gast bij de werkgroep verwelkoming. Als u wil,
mag u hem hier komen begroeten. We heten de bisschop van harte welkom in onze gemeenschap en
hopen dat hij met een goed gevoel aan onze geloofsgemeenschap blijft denken.

FUSIEGESPREKKEN NIEUWE PAROCHIE
In een goede sfeer om met elkaar te gaan samenwerken verlopen de fusiegesprekken tussen de
parochies Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en Sterksel. Vragen, onduidelijkheden, misverstanden,
verwachtingen, enz., het wordt allemaal in een goede verstandhouding met elkaar besproken. Met
elkaar gaan we voor die nieuwe parochie, maar het heeft zijn tijd nodig voordat alles duidelijk is.
Wat wordt er centraal geregeld en wat blijft lokaal bestaan?
Momenteel bevinden de 5 parochies zich in een gunstige situatie. Zowel op pastoraal als financieel
gebied staan zij er goed voor. Er is nog overal een pastoor, de kerkbetrokkenheid is goed, de
kerkgebouwen vragen geen groot onderhoud (op Leende en Mierlo na) en de financiën zijn gezond.
Daarom zijn we voorstander om deze situatie voorlopig te laten
voortduren – de parochianen willen immers zekerheid en
vertrouwen - , maar het bisdom houdt vast aan de fusiedatum: 1
januari 2015. Dan zullen die 5 genoemde parochies één nieuwe
parochie worden. Toch hopen we dat er na die datum niet te veel
verandert in onze geloofsgemeenschap. We hopen dat pastoor van
Meijl nog lang in ons midden actief mag zijn. Het leven rond de
kerktoren blijft bepalend en bezielend voor onze gemeenschap.
Hier ter plaatse ligt immers de ziel! Dat wordt in het overleg met
de andere parochies duidelijk benadrukt.
Inmiddels zoeken we naar een sprekende naam voor de nieuwe parochie. Heeft u een idee of een
naam? Laat die het parochiesecretariaat zo spoedig mogelijk weten.
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels

* 11 mei 2014: Niek van Eerd, zoon van Mart van Eerd en Angelique van EerdBierings en broertje van Sterre, Heeze;
* 11 mei 2014: Tibbe Dielis, zoon van Robbert Dielis en Kimm van Uijthoven en
broertje van Finn, Heerstraat 1A
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.

EERSTE COMMUNICANTEN
Op zondag 25 mei 2014 hebben 19 eerste communicanten in een volle kerk hun eerste communie
mogen ontvangen. Onze gelukwensen aan de kinderen en hun ouders. We hopen deze kinderen –
met de steun van hun ouders - ook in de toekomst in de kerk te mogen ontmoeten. Hun namen zijn:
1. Olivia van Balen
2. Elise van den Berg
3. John Borgers
4. Jip van Eert
5. Jack van Erp
6. Thom Floris
7. Luuk Geerings
8. Pim van der Heijden
9. Lynn van Herten
10. Ward van Hulten

11. Guusje Lepelaars
12. Stan Lodewijks
13. Jules Loots
14. Roosmarijn Maas
15. Sterre Michels
16. Gijs Moonen
17. Juup van der Palen
18. Laura Vermeulen
19. Tobias Vermeulen
Van harte proficiat

ATTENTIE
De VIP-avond voor de vrijwillig(st)ers in de parochie is op zaterdag 18 oktober 2014 !! Wilt u dat
vast noteren ? U ontvangt nog een uitnodiging.

KALENDER
* 7 juni : om 11.00 uur plechtige eucharistieviering b.g.v. het gouden huwelijksfeest van Tinus van
den Berg en Lies Verduijn.
14 juni : doopzondag. Om 11.30 uur zal gedoopt worden : Veerle van den Hurk
16 juni : om 9.00 u gildemis van het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp n.a.v. kermismaandag
24 juni : om 19.30 uur : Sint-Jansviering in Leenderstrijp met medewerking van beide koren
5 juli : om 19.00 uur : gezinsviering b.g.v. einde schooljaar
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TER INSPIRATIE : wij, leerlingen van Emmaüs
Het verhaal van die leerlingen van Emmaüs (Lc. 24, 13-35) is u wellicht bekend. Het is een verhaal
waarin menigeen zich kan herkennen: de ervaring van teleurstelling die overgaat in blijdschap.
Twee mannen, op weg van Jerusalem naar Emmaüs, zijn diep teleurgesteld over alles wat er de
laatste dagen in Jerusalem met die Jezus is gebeurd. Hun vriend. Hun verwachting. Hun hoop. Ze
ervaren die pijn. Vele mensen ervaren pijn, lichamelijke en/of geestelijke pijn. Pijn in verschillende
soorten en gradaties. Maar hoe ga je hiermee om? Kunnen we uit dit verhaal iets leren?
Wellicht kent u ze ook wel: mensen die eindeloos klagen over wat hen overkomen is. Dat is vaak
ook niet gering en niet zelden godgeklaagd, maar na een tijdje kunnen mensen vaak moeilijk hun
ongeduld bedwingen. “Kijk nou niet steeds terug, kijk nou eens een keer vooruit!” is hun advies.
Die leerlingen van Emmaüs krijgen opeens bezoek
van een vreemde, die ze aanvankelijk niet kennen
of herkennen. Ze gaan met hem in gesprek. En dat
is zo belangrijk. Praten met elkaar. Openstaan voor
elkaars verhelderend en opbeurend woord.
Het feit dat jullie je door de dood van Jezus zozeer
verworpen voelen en diep in de put zitten, het feit
dat jullie je afkeren van Jeruzalem, dient vanuit de
bijbelse boodschap begrepen te worden. “Moest de
Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie
binnen te gaan?” vraagt de vreemdeling en hij
verklaart hen met overtuiging de schrift.
Toen ze in het dorp aankwamen, drongen ze bij de vreemdeling aan bij hen te blijven. Hij deed het.
Aan tafel nam hij toen het brood, zegende het, brak het en reikte het hun toe. Toen gingen hun ogen
open. Het is de Heer zelf, die in hun midden is en hen de kracht geeft om door te gaan. Vanuit die
ervaring gingen de twee leerlingen vol vreugde terug naar Jeruzalem. Die ervaring met die vreemdeling = Jezus heeft hen op het goede spoor gezet. Ze hebben weer kracht ontvangen.

OPROEP
Zoals u wellicht weet en ook kunt zien: ons kerkhof ziet er
goed verzorgd uit. Dat hebben we te danken aan de groep
vrijwilligers die voor het onderhoud van het kerkhof zorgen.
Dankjewel voor deze trouwe inzet en dienst aan de ander.
Maar, onze groep vrijwilligers heeft noodzakelijke aanvulling nodig? Wie voelt zich geroepen om
enkele middagen in het jaar van 14.00 – 16.00 uur op de begraafplaats te komen werken?? U doet
ons hiermee een groot plezier en bewijst daarmee uw betrokkenheid met de gemeenschap.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht op het parochiesecretariaat, tel. 040-1215 of bij
dhr. Ton v.d. Sande, tel. 040-2062994
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JUNI = MAAND VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS
In de maand juni staat de verering van het heilig hart van Jezus centraal. Daarom hebben we in de
kerk het heilig hartbeeld in het priesterkoor geplaatst. We willen deze traditie in ere houden.

Heer Jezus,
in deze maand juni
richten we ons tot U:
heel Uw leven getuigt van
Gods liefde voor de mensen.
Ook wij willen geloven in een God van liefde,
van licht in het donker,
van water in de woestijn
van vuur in alle dorheid.
Laat Uw hart voor ons een kracht zijn
om hart te hebben voor elkaar,
steeds opnieuw.
Moge zo Uw vrede groeien in ons
en in de wereld waarin we leven.

=======================================================================
Het parochiesecretariaat is elke werkdag open van 8.30 – 11.30 uur. Telefoon 040-2061215.
E-mailadres van de parochie: parochie.leende@gmail.com De pastoor is ook bereikbaar onder
06-12151593
De website van de parochie: www.parochie-leende.nl

