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H. Nicasius, locatie Leende
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VOORWOORD
De meimaand is weer begonnen. De maand die ons doet denken aan Maria. Onze bijzondere
aandacht én verering gaat uit naar haar, de moeder van Jezus. Op vele bedevaartplaatsen komen
mensen weer samen om hun devotie tot Maria tot uitdrukking te brengen: in een viering, samen met
andere mensen, in een persoonlijk gebed, door het ontsteken van een kaarsje, enz. Maria blijft de
gelovige mensen aanspreken. Hoeveel kaarsjes branden er wel niet voor haar beeld?
Sinds verschillende jaren gaan we als parochie in de meimaand naar Ommel, de plaats waar Maria
door tienduizenden gelovigen wordt vereerd, vooral in de meimaand. Dit jaar is de bedevaart op
zaterdag 9 mei om 19.30 uur. We zijn blij dat zoveel parochianen met ons meegaan, met de auto,
per fiets en misschien zelfs te voet, zoals al gebeurd is. We zijn blij dat het gilde de viering extra
kleur geeft en dat ons dames- en mannenkoor voor de muzikale invulling zorgt. Als één grote
gemeenschap voelen we ons met elkaar, met Maria en met Jezus verbonden, ieder met zijn eigen
intentie(s).
In Ommel wordt Maria vereerd onder de titel "Troosteres in elke nood". En dat er veel nood is,
geestelijke en lichamelijke, weten we maar al te goed en de vele kaarsen
in de kerk te Ommel zijn er een duidelijk bewijs van.
In Ommel op bedevaart gaan betekent bij Maria op bezoek gaan, bij haar
even tot rust komen, je door haar laten aanspreken, een kaarsje aansteken
en heel de sfeer op je laten inwerken. Kijken naar Maria, stil staan bij
haar beeld, betekent naar Jezus verwezen worden en daardoor naar God
kijken en vanuit dàt kijken proberen je leven inhoud te geven en steun,
kracht en bemoediging mogen ervaren. Ik denk aan de prachtige woorden
van de priester-dichter Guido Gezelle: "Lief Vrouwke, ik kom niet om te
bidden, maar om een poos bij u te zijn."
Moge deze ontmoeting bij Maria ons allen goed doen en moge zij ons verwijzen naar haar zoon
Jezus, die voor ons de weg, de waarheid en het leven is.
Een gezegende Mariamaand wens ik u allen toe.
W. van Meijl, pastoor

PAROCHIEBERICHTEN
* Op 2 april jl. mocht em.-pastoor A. van Loon zijn 90e verjaardag vieren te midden van zijn
vrienden en bekenden én de bewoners van Leenderhof. Op deze Witte Donderdag ging de feesteling
voor in een plechtige eucharistieviering in Leenderhof, waarbij het mannenkoor zong én een
afvaardiging van de gilden dit feest extra kleur gaven door hun aanwezigheid. Proficiat aan onze
jarige, dank voor zijn inzet voor de parochie en geluk en zegen voor de toekomst.
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* Op 3 april, Goede Vrijdag, kwamen 16 jongeren van JUP naar de pastorie om met elkaar de
bekende film te bekijken: “Jesus Christ Superstar.” Een fijne, gezellige en leerrijke avond met de
nodige uitleg en waarbij een drankje met een hapje niet ontbraken.
* De Vastenactie 2015, bestemd voor de bouw van een opvanghuis in India (regio van kapelaan
Mervin uit Heeze) heeft in totaal € 672,36 opgebracht. Hartelijk dank aan al degenen die hieraan
hebben bijgedragen. Het zal de verweesde en hulpbehoevende kinderen in Bonakal (India) ten
goede komen.
* 27 april: Koningsdag. In een goed gevulde kerk hebben we deze feestelijke dag ingezet met een
eucharistieviering met gilde-eer en met de zang van beide koren. Opvallend dat niemand van onze
gemeenschap nu een lintje heeft gekregen van burgemeester P. Verhoeven. Wel waren we erg blij
dat onze organist Jac Spoorenberg en zijn echtgenote aanwezig waren, want Jac heeft voor zijn vele
verdiensten enkele dagen geleden het lintje ontvangen van de burgemeester van Valkenswaard.
Proficiat Jac. Ook gaan onze gelukwensen naar onze koorzanger Jack van Weert (Heeze), die tevens
dirigent is van de Torenzangers. Hij ontving een lintje van burgemeester Paul Verhoeven.
Ook aan Jack: van harte proficiat voor deze inzet en betrokkenheid.
* Heeft u nood/interesse aan een stukje bezinning? Dan bent u van harte welkom op donderdag 28
mei a.s. om 20.00 uur in de pastorie. Er wordt een lezing gegeven met als onderwerp: Jong, vrouw
én katholiek. Enkele jonge vrouwen willen op een open manier in gesprek gaan en aan de
aanwezigen vertellen wat het geloof en de kerk te bieden hebben aan jonge mensen.
* De volgende Nieuwsbrief hopen we in het eerste weekend van juni te laten verschijnen.

PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 12 april 2015: Isabel van de Laar, dochter van Tom van de Laar en Ilse van de
Laar-Simkens, en zusje van Ruben, Eindhoven.
Proficiat aan deze dopeling. Ook gelukwensen aan haar ouders en familie. We
hopen dat Isabel veilig en gezond mag opgroeien tot een mens die gelukkig is en
leeft in de geest van Jezus.

65-jarig priesterfeest van em.-pastoor A. van Loon
Op 3 juni 2015 is het 65 jaar geleden dat emeritus-pastoor A. van Loon tot priester is gewijd. Deze
bijzondere feestdag willen wij in overleg met de jubilaris vieren op zondag 14 juni a.s. Om 10.00
uur is er een plechtige eucharistieviering met medewerking van onze beide zangkoren én met het
optreden van beide Leendse gilden. U bent van harte welkom.
Na de dankviering bent u uitgenodigd in de Meent voor een gezellig
samen-zijn én om de jubilaris te feliciteren. Onze Koninklijke Fanfare
Philharmonie zal een serenade brengen. De receptie duurt tot 14.00 uur.
Als u de pastoor wat wil schenken: giften worden bestemd voor de
priesteropleiding in ons bisdom én in Derde Wereldlanden.

Overleden
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* 2 april 2015: Wout Gabriëls, echtgenoot van José Gabriëls-de Win. Hij heeft de
laatste jaren gewoond in Hofpad en is 83 jaar geworden.
* 5 april 2015: Riek van Laarhoven-van Lieshout, echtgenote van Theo van
Laarhoven (†). Ze heeft gewoond in de Schoolstraat en is 86 jaar geworden.
* 19 april 2015: Jan Bekkers, echtgenoot van Ida Bekkers-van Bree (†). Hij heeft
het laatste jaar in Leenderhof gewoond, voorheen in de Oostrikkerstraat en is 79 jaar geworden.
* 26 april 2015: Nellie van Kessel-Hikspoors, weduwe van Bertus van Kessel. Zij heeft gewoond in
het Leenderhof en is 93 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.

Luisteren met je hart –
Steun de Week Nederlandse Missionaris
Van 16 t/ 24 mei 2015 vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats.
Deze collecte is bestemd voor de Nederlandse missionarissen.
Iedere dag gaan honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen
onrecht en armoede. Gedreven door geloof en naastenliefde stellen zij zich open voor het leed en de
kracht van anderen. Zij luisteren met hun hart en veranderen levens, voorgoed.
Laat zien dat u achter onze missionarissen en missionair werkers staat en steun de Week van de
Nederlandse Missionaris (WNM).
De WNM biedt een onmisbare ruggensteun aan honderden Nederlandse missionarissen en
missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. De WNM draagt bij in
de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten. Ook maakt de WNM de
uitzending van missionair werkers mogelijk die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen
volgen.

« De deelname van uw parochie in de Pinkstercollecte is van groot belang om het
werk van de missionarissen en missionair werkers te kunnen blijven ondersteunen.
Zij rekenen op uw inzet en danken u bij voorbaar hartelijk » L. Ruitenberg, vicevoorwitter Week Nederlandse Missionarissen.
U kunt uw bijdrage ook storten op : NL30 RABO 0171 2111 11
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TER INSPIRATIE : spiritualiteit
Wees verstandig
en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afwateringskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Een afwatereringskanaal loost het water
onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.
Een waterbekken wacht
totdat het geheel vol is.
Dan pas begint het over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van eigen volheid
terwijl het zelf gevuld blijft.
Liefde vloeit over.
Ze houdt voor zichzelf
wat ze zelf nodig heeft.
En wat ze heeft
wil ze in overvloed hebben
om rijk te kunnen zijn voor anderen.
(Uit : Iedereen spiritueel, blz. 116)

DE FUSIEPAROCHIE : Heilige Nicasius
Tijdens de parochievergadering op 19 maart jl. vroeg de pastoor aan de aanwezigen wat ze nu
concreet hebben gemerkt van de fusie. (Sinds 1 januari 2015 zijn de parochie te Geldrop, Heeze,
Mierlo, Sterksel en Leende gefuseerd tot RK Parochie Heilige Nicasius.) De reacties waren
unaniem: bijna iedereen heeft praktisch niets gemerkt van die fusie. Het parochieleven in Leende
gaat gewoon door en dat is goed ook. De werkgroepen functioneren goed, parochianen kunnen
terecht op het parochiesecretariaat (=Toos), misintenties bestellen gaat op dezelfde manier, pastoor
van Meijl blijft het aanspreekpunt, enz.
Alleen op bestuurlijk en financieel gebied is de situatie veranderd. Daar zijn de lijnen reeds
duidelijk. Voor grotere uitgaven, zoals restauratie van de kerk, dienen we aan te kloppen bij het
nieuwe parochiebestuur en dat heeft tijd nodig.
Ook de groei naar eenheid op pastoraal en administratief gebied heeft tijd nodig. Wanneer komt ons
logo voor alle plaatselijke geloofsgemeenschappen? Komt er een gezamenlijk parochieblad? Komt
er een gezamenlijk gebedenboekje voor de uitvaart of het doopsel? enz. Het vraagt nog veel tijd en
overleg. Wij zullen u echter hiervan op de hoogte houden.
We verwijzen naar een toespraak van pastoor-deken Th. Van Osch tijdens de netwerkbijeenkomst
op 11 maart 2015 in Helvoirt:
“Sinds het beleidsstuk van onze bisschop A. Hurkmans “Groeien in geloof, geloven in groei” uit
2009 en de tussentijdse aanpassingen hierop, zijn de meeste nieuwe parochies in ons bisdom
formeel al een feit. Hierin is wel een grote diversiteit te constateren. Sommige parochies zijn pas
korte tijd al wel een eenheid, maar is er nog een lange weg te gaan naar een pastorale
verbondenheid van het hart en eenheid in pastoraat in de praktijk. Andere parochies zijn bestuurs-
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matig gezien al wat langer een nieuwe parochie, waardoor die al wat meer tijd hebben gehad om
pastoraal (dus ook liturgisch) naar die eenheid en verbondenheid toe te groeien…
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vorming van nieuwe parochies zowel een schrikbeeld met
zich meebrengt als een nieuwe uitdaging is. Daarin kunnen we maar beter realistisch zijn. In die zin
zou de titel misschien moeten zijn: Nieuwe Parochie: schrikbeeld én uitdaging. Maar het is nu
eenmaal een noodzakelijke keuze, waar geen ontkomen aan is. In die zin misschien zelfs geen echte
keuze, maar meer een richting waarvoor je zult moeten en willen kiezen. Want als je daarin niet
meegaat, heb je op de wat langere duur als kleine zelfstandige realistisch gezien niet veel
levenskansen meer.”

KERK- en TORENRONDLEIDINGEN
Al eeuwenlang staat midden in ons dorp een uniek monument
waar alle Leendenaren bijzonder trots op zijn: de prachtige kerk
van Sint-Petrus’ Banden met haar mooie toren.
Dit erfgoed, dat ons door de eeuwen is overgeleverd, verdient
blijvende aandacht en dat kost veel tijd, energie en geld.
Reeds verscheidene jaren verzorgt onze parochiële werkgroep
“Rondleidingen” een bezichtiging van de kerk en een beklimming
van de toren.
Graag brengen wij dat onder uw aandacht. Een rondleiding door de kerk kost 3 euro pp; een
beklimming van de toren kost 3 euro pp; en kek en toren samen kost 5 euro pp. Ook bestaat er een
handig geïllustreerd boekje over het kerkgebouw, te verkrijgen op het parochiesecretariaat voor de
prijs van € 3.
Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen naar:
Lenie Mijs, tel. 040-2062225; e-mailadres: leniemijs54@gmail.com
Jac Staals, tel. 040-2061857; e-mailadres: staalsjm@outlook.com
U kunt ook onze website bezoeken: www.parochie-leende.nl ► menubalk: kerkgebouw

KALENDER
* 9 mei 2015 : parochie gaat op bedevaart naar Ommel, waar om 19.30 uur een plechtige, gezongen
eucharistieviering is met gilde-eer.
* 12 mei: inzegening van Mariakapel in de zorgboerderij aan de Molenschut.
* 14 mei: Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur gezongen hoogmis m.m.v. mannenkoor.
* 20 mei: Mariaviering in onze kerk voor bewoners van Leenderhof en andere parochianen.
* 27 mei: sociale activiteit met onze vormelingen: bezoek aan Achelse Kluis en rondleiding.
* 28 mei: Lezing in de pastorie over: Jong, vrouw én katholiek. Aanvang 20.00 uur:
* 31 mei: Eerste communieviering om 10.30 uur.
=======================================================================
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

