
   

 

 

 

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

                      

 

VOORWOORD 

 
Heeft u een antwoord op de volgende vraag: Wat is het allerbelangrijkste in uw leven?  
Velen zullen zeggen: "Dat je gezond bent, want je gezondheid is je grootste goed."  

Anderen zullen antwoorden: "Succes hebben in het leven" of  "Huisje, boompje, beestje."  

Weer anderen denken aan: "Waardering" of " Dat je echte vrienden hebt, want alleen is maar 

alleen." En wat dacht u van het woord "Liefde"?  

Liefde mogen ontvangen, liefde mogen geven.  

Is dat niet de kern van ons leven ?  

 

Vandaag vieren we het hoogfeest van Pinksteren, We laten ons daarbij 

inspireren door het bijbelse verhaal dat die angstige leerlingen van Jezus 

opeens in vuur en vlam staan omdat ze een goddelijke kracht in zich 

ervaren hebben. De heilige Geest was over hen neergedaald. In vurige 

vlammetjes. 

 

Zo mogen we ons met die leerlingen verbonden voelen  en bidden  we :  

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen  

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

 
Om dat goddelijke vuur gaat het in ons leven. Om enthousiasme en uitstraling, om geloofsbeleving 

en durven uit te komen voor je christelijke overtuiging. 

 

Met Pinksteren wordt duidelijk hoe ons christelijk geloof is ontstaan. Het gaat bij het geloof niet 

alleen om de individuele beleving, maar ook om het collectieve optreden naar buiten toe. Ons 

geloof is niet alleen een kwestie van individuele praktijk: ik maak zelf wel uit wat ik geloof! Dat 

moet ik toch weten! Daar heb ik de ander niet voor nodig! 

Geloven is geen privézaak, zoals de overheid ons doet geloven. Iedereen moet vrij en blij de eigen 

overtuiging kunnen belijden, mits dit maar in de privésector blijft. Pinksteren laat ons echter zien 

dat het christendom wezenlijk gemeenschap is, solidariteit, liefde. Het eist een persoonlijke 

belijdenis: “Ik geloof!” De enkeling spreekt dit uit en moet er dus helemaal achter staan.  

 

Maar de gelovige is er zich wel van bewust dat  zijn persoonlijke overtuiging samen met andere 

“ikken” wordt uitgesproken en dat de gelovigen samen een gemeenschap vormen. Christendom is 

wezenlijk verbondenheid. De christenen vormen het Gods volk en dat mag getoond én gevierd 

worden. Daarbij hebben zij telkens opnieuw de kracht van Gods goede Geest nodig. 

 

Ik wens u allen die Geest van goedheid en liefde, 

de Geest van God, die stenen harten wegneemt 

en het beste uit mensen weet te halen. 

Met vriendelijke groet, 

p. W. van Meijl 
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PAROCHIEBERICHTEN 

* Op 10 mei jl. hebben onze 15 vormelingen een bezoek gebracht aan het 

klooster van onze pastoor. Onder begeleiding van enkele moeders werden ze 

met auto’s naar Hamont gereden, waar pater Van Meijl uitleg gaf over het 

kloosterleven. Er was ook een bezinnend moment in de kapel, een rondgang 

door het klooster en natuurlijk: even  rondlopen door het park met de vijver. 

Een bezoek aan het internaat mocht niet ontbreken, waarbij een praatje met 

enkele internen verhelderend was. En wat te denken van de traktatie?  Voor 

herhaling vatbaar? 

 

* Op 18 mei jl. is Ben Coolen, 61 jaar, op ons kerkhof bijgezet bij zijn echtgenote Germa Coolen-

Louwers. Voordien werd de afscheidsviering aan huis gehouden. 

 

* Op Hemelvaartsdag, 25 mei, heeft p. W. van Meijl op het einde van de hoogmis aan de 

kerkgangers gevraagd of ze ook gemerkt hadden dat de leden van het mannenkoor veel “voller en 

krachtiger” hebben gezongen. Het lijkt wel of er 20 zangers boven op het koor staan. Maar dat is 

niet zo!! Het mannenkoor heeft een nieuwe dirigent, dhr. Piet Dohmen uit Geldrop, die zich bereid 

heeft verklaard om naar mogelijkheden hier te komen dirigeren, omdat hij ook nog een ander koor 

dirigeert. We waarderen deze bereidheid zeer en heten dhr. Dohmen hartelijk welkom in onze 

gemeenschap. 

 

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

 

PAROCHIECHRONIEK 

 

Doopsels 
* 7 mei 2017: Janne Kuijpers, dochter van Coen en Ilse Kuijpers en zusje van Bart, 

   Valkenswaardseweg. 

* 7 mei 2017: Mirthe Brok, dochter van Armand en Rianka Brok-de Groot en zusje 

   van Jacqueline, Heeze. 

* 28 mei 2017 : Tygo van der Kruis, zoon van Petrus van der Kruis en Petra van der 

   Kruis-Cox en broertje van Stan, Stef en Keano. Huisvenseweg, Heeze. 

 

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 

* 8 mei 2017 :  Tiny Bax, echtgenoot van Toos Bax-Liebregts (†). Hij woonde in de  

   Langstraat en is 85 jaar geworden. 

* 27 mei 2017 : Marie Roothans-van Kempen, echtgenote van Toon Roothans (†). Ze 

   woonde de laatste jaren in Mariënburgt, Budel en is 96 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. 
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BELEIDSNOTA   VAN  ONZE  BISSCHOP 

N.a.v. het feest van Pinksteren citeren we onze bisschop G. de Korte inzake zijn visie over de 

geloofsoverdracht of geloofsbeleving. In zijn beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” (2016)  

kunt u onderstaande tekst vinden. (Hoofdstuk 2 : pastorale werkvelden) 

Catechese 

Niet weinig beroepskrachten, zo hoorde ik tijdens mijn rondgang, maken zich grote zorgen over de 

sprakeloosheid van de gelovigen. Veel katholieken in ons bisdom, zo constateerde ik eerder, hebben 

een oppervlakkig geloof (Confectie-christendom noemde bisschop Bekkers dat al). 

 

Catechese en geloofscommunicatie verdienen daarom een hoge prioriteit. 

Geloven moet niet alleen worden gevierd en gedaan maar ook verwoord en 

verantwoord. Het is daarom van groot belang om van onze parochies meer 

lerende gemeenschappen te maken. Zo kunnen gelovigen worden geholpen 

om hun relatie met de levende Heer te verdiepen. 

 

Voor het versterken van de catechese en de geloofscommunicatie is het 

raadzaam om in te zetten op een doorlopende lijn van catechese voor 

kinderen, jongeren, ouders en grootouders. Kinderen en jongeren worden alleen gemotiveerd voor 

catechese als zij zien dat de oudere generaties ook hun geloof steeds opnieuw willen voeden en 

vernieuwen. 

 

Uit verschillende studies, ik noem de proefschriften van Dr. Andree en Dr. Elshof, blijkt dat de 

invloed van thuis bij de overdracht van het geloof uitermate belangrijk is. In dit verband noem ik 

graag de grote betekenis van een concrete geloofsbeleving in huiselijke kring. Ik denk aan het gebed 

in het gezin en het voorlezen van de (kinder)bijbel. De school en de parochie zijn vooral 

ondersteunend. Vanuit dat gegeven is het belangrijk dat het pastoraal team gezinscatechese een 

hoge prioriteit geeft. Ons Diocesaan Vormingscentrum kan de pastorale teams helpen bij het zoeken 

en ontwikkelen van goede catechetische projecten. In dit verband noem ik ook graag het Katholiek 

Alphacentrum en het Centrum voor Parochiespiritualiteit. (blz. 14-15) 

 

  

 

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, per trein of per vliegtuig. 

 

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. 
 

 

 

 

http://www.michaelparochie.com/website/index.php/nieuws/
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
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ONZE  EERSTE  COMMUNICANTEN     
 

Op zondag 21 mei 2017 hebben de volgende kinderen in de viering om 10.30 uur hun eerste heilige 

communie gedaan.  

 

1. Jorn Dereumaux   7. Maurits der Kinderen 

 

2. Pleun Dielis   8. Siep van Kuijk 

 

3. Joep van der Heijden  9. Bibi Maas 

 

4 .Vince van Hulten   10. Zjuul Moeskops 

 

5.  Ties Kierkels   11. Kyanu Schmelzer  

 

6. Armijn der Kinderen                          jouw beschermengel 

 

 

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. 

 

 

BEZINNING : sprakeloosheid 
 

Met Pinksteren gedenken en vieren wij dat de apostelen, bezield door de heilige Geest, naar buiten 

treden en overal die blijde boodschap van Jezus gaan verkondigen.  

Wordt dat ook niet van ons, leerlingen van Jezus, verwacht?  

Hebben ook wij die kracht van boven niet nodig? 

Om naar buiten te treden, om die goede boodschap van Jezus aan de mensen bekend te maken? 

 

Maar voelen we niet een zekere terughoudendheid en onmacht? 

Voelen we ons wel in staat om te getuigen?  

Durven we ons geloof wel onder woorden te brengen? 

 

Onze bisschop mgr. G. de Korte spreekt vaker over sprakeloosheid. Het 

is een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Hiermee bedoelt hij de 

worsteling van vele katholieken om hun geloof onder woorden te 

brengen. Heel vaak stelt hij vast dat katholieken "mensen van de daad" 

zijn, vrijwillers die hun beste krachten geven aan de opbouw van de gemeenschap. Het zijn mensen 

die daden van geloof laten zien. Dat is heel fijn, opbouwend. 

 

Maar hoe zit het met het verwoorden van dat geloof? Het doorgeven van geloofsverhalen? Is er 

sprake van een 'bijbels analfabetisme'? Of van een beperkte religieuze taalvaardigheid? Hebben 

katholieken in onze individualistische samenleving de moed om te zoeken naar woorden voor hun 

eigentijdse geloofsbeleving? Durven katholieken in hun omgeving over God en Jezus te spreken? 

 

Volgens onze bisschop komt het er in deze tijd steeds meer op aan te werken aan een persoonlijk 

ontwikkeld geloofsleven. Daarom zijn catechese en geloofscommunicatie zo belangrijk (zie blz. 3) 

 

Als we even kijken naar wat er  in onze geloofsgemeenschap reeds gebeurt, dan kennen we toch 

allerlei momenten waarop ouders over het geloof spreken. We denken aan het doopgesprek 
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waarbij ouders onder woorden brengen waarom ze hun kind laten dopen én wat er van hen wordt 

verwacht. Of neem de huwelijksgesprekken, waarbij de aanstaande bruidsparen hun keuze 

motiveren om voor de kerk te trouwen.  

Of wat denken we van de kleutercatechese, als de kleuters in de pastorie uitleg krijgen over de 

kerkelijke feestdagen en alles wat daarbij hoort.  

En niet te vergeten de informatie-avonden voor de ouders van eerste communicanten en 

vormelingen. In die bijeenkomsten worden ze uitgenodigd hun geloof onder woorden te brengen, én 

dat gaat over het algemeen vrij goed. De motivatie is er. Maar het blijft een opgave, want er moet 

steeds aan die geloofsoverdracht worden gewerkt. 

 

Katholieken gaan vaak veel te schuchter met hun geloof en hun overtuiging om. Wie durft het aan 

om uit te komen voor zijn geloofsovertuiging ? Als bij een verjaardagsfeestje over de kerk of over 

het geloof wordt gesproken, durf ik dan ook te zeggen wat ik ervan vind ? Ook al gaat het tegen de 

meningen van de anderen in ? Ben ik uit op opbouwen, samenwerken, of afbreken en afhaken ? 

 

Moge Gods goede Geest ons blijvend inspireren tot woorden én daden van goedheid en liefde, van 

saamhorigheid en betrokkenheid, in Jezus’naam. 

 

 

 

Een parochie is meer dan een organisatie  

voor activiteiten en diensten,  

maar is vóór alles een geloofsgemeenschap  

met een missie in haar omgeving. 

 

 

 

 

 Geloven in de ander         

           Steun  de Week Nederlandse Missionaris    

 
 Van 27 mei t/m 4 juni 2017  vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats. 

Deze collecte is bestemd voor de Nederlandse  missionarissen. 

 

Elke dag opnieuw zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd in voor 

hun medemens. Zij gaan samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen onrecht en armoede.  

Zij steunen mensen in kwetsbare posties in de gemeenschap waarin zij leven  

en zij blijven als anderen gaan.  

Zij geloven in de kracht van de ander  

en werken vanuit dat vertrouwen.  

Daarmee geven zij anderen de hoop en de moed om te werken aan een betere wereld. 

Tijdens de Week Nederlandse Missionaris vragen wij uw steun voor hun belangrijk werk. 

Mogen we rekenen op uw steun ?  

Op die manier laat u zien dat wij als Nederlandse parochie achter onze missionarissen staan. 

 

In de kerk zal voor dit doel gecollecteerd worden. Dank voor uw bijdrage én verbondenheid. 

 

Indien u niet aanwezig was en dit goede doel wil steunen, kunt u uw bijdrage ook in een envelop 

doen en in de deurbrievenbus van de pastorie deponeren. Wij zorgen dat uw steun terecht komt 

én danken voor uw bijdrage. 

 

U kunt uw bijdrage ook storten op : NL30 RABO 0171 2111 11   t.n.v.  WNM, Den Haag 

 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK16b1qqLUAhUCI1AKHbt-AwsQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-duif-heilige-geest-met-dwarskerk-image50718055&psig=AFQjCNEitbdqktP1fyfnCDLb6WiCiUHCdA&ust=1496601795673315
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TER  INSPIRATIE : Bidden om de Geest 
 

Bidden is: het stil maken om je heen, 

even thuis komen bij jezelf. 

Het is jezelf zien zoals je bent 

met je goede kanten en ook met je fouten. 

Je mag helemaal jezelf zijn 

met je vreugde en ook met je zorgen. 

  

Bidden is de diepste bron in jezelf aanboren 

en onvermoede krachten in je oproepen. 

Maar het heeft ook te maken 

met verandering, met nieuw worden. 

  

Bidden heeft alles te maken 

met vragen om een nieuwe geest, 

om nieuwe kracht en inspiratie, 

om een nieuwe richting in je leven. 

  

Bidden kun je alleen doen, 

maar ook met anderen samen. 

Net zoals de eerste leerlingen 

worden wij gevraagd om te volharden 

in het gebed om echt volgeling te kunnen worden. 

  

Een echt biddende gemeenschap 

mag verzekerd zijn van een goede Geest. 

Want bidden is nooit vrijblijvend. 

We worden er andere mensen door, 

omdat we thuiskomen bij het beste dat in ons leeft. 

  

Samen bidden om de Geest van Jezus 

moet ook aan ons samen Kerk-zijn 

nieuw élan geven, nieuwe energie. 

  

Een biddende Kerk wordt een dienende Kerk, 

omdat de Geest ons op weg zet 

om het aanschijn van de aarde te vernieuwen. 

(Wim Holterman) 

 

 

ACTIE  SCHOENENDOOS 

 
Sinds vele jaren houden we met Kerstmis de schoenendoosactie bestemd voor de kinderen in 

Gambia. De kinderen van onze beide basisscholen worden 

uitgenodigd een schoenendoos 

te vullen met allerlei spulletjes 

die zij niet meer nodig hebben 

en waarmee ze de kinderen in 

Gambia blij en gelukkig 

kunnen maken. Een jaarlijks 

succes. Onder de bezielende 

leiding van Nico Maas loopt 
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alles gesmeerd. Hieronder staan enkele foto’s die begin dit jaar zijn genomen toen de cadeautjes in 

Gambia  werden uitgedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER 

 
* 10 juni : om 14.00 uur kerkelijke huwelijkssluiting in onze kerk van Kenneth Esseling en 

Angelique Zegers uit Geldrop. Pastoor Sjef van der Maazen zal het huwelijk inzegenen. 

 

19 juni : om 9 uur gildemis van het gilde Sint-Jan Baptista van Leenderstrijp m.m.v. het dameskoor. 

 

24 juni : om 19.30 uur : Sint-Jansviering in Leenderstrijp aan de voet van  de kapelberg. Het gilde 

Sint-Baptista van Leenderstrijp viert zijn patroonheilige. De eucharistieviering in open lucht wordt 

muzikaal begeleid door de twee parochiële koren. 

 

1 juli : gezinsviering b.g.v. het einde van het schooljaar. Samen met de eerste communicanten én de 

vormelingen van dit schooljaar willen we nog even stilstaan bij hun feest. 

 

2 juli : in de hoogmis om 10.00 uur schenken we aandacht aan de H. Petrus (en Paulus) omdat hij de 

patroonheilige is van onze kerk. Zijn beeld staat tegen de pilaar in het priesterkoor.   

 

 

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

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  
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