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

Jaargang 10, nummer 7, september 2019
VOORWOORD
De vakantiemaanden juli en augustus liggen weer achter ons. Ik mag hopen dat u allen een goede
vakantie hebt gehad, dat u genoten hebt én dat u weer voldoende energie heeft ontvangen om opnieuw
aan de slag te gaan.
Als geloofsgemeenschap beginnen we ook met een nieuw
pastoraal werkjaar. Vol goede moed en vertrouwend op
elkaars kwaliteiten willen we ter plaatse kerk van God zijn.
In onze pastorie, het kloppend hart van de gemeenschap,
zullen de verschillende werkgroepen weer samenkomen
om met elkaar te overleggen en de geloofsgemeenschap op
te bouwen. In de pastorie zullen ook de informatieavonden
voor ouders van 1e communie en vormsel plaatsvinden. In
die pastorie worden diverse jaarvergaderingen gehouden,
komen de leden van de koren samen, enz. En wat te denken
van de ontvangst van groepen, die in de kerk zingen of een
concert geven en nadien gezellig willen napraten in de
pastorie en pastorietuin? Kortom, die pastorie heeft een belangrijke functie in onze vitale gemeenschap.
In dit verband denk ik aan de brief van 10 juli van onze bisschop mgr. G. de Korte. De bisschop schrijft
“dat de tijd van op de winkel passen binnen onze parochies definitief voorbij is.” Het is hoogste tijd om
concreet werk te maken van een missionaire inzet. Als christenen zijn we geroepen om een levende
gemeenschap rondom Jezus Christus te vormen, in woord én daad. Daarom komen we als geloofsgemeenschap samen om onze vriendschap met Christus te vieren én die concreet gestalte te geven in het
alledaagse leven. Als we daar met elkaar over willen praten, is de pastorie dan geen ideale plaats?
Onze bisschop nodigt ons uit ons te concentreren op het familiepastoraat. Het gaat hier om het
doorgeven van het geloof, dat in de eerste plaats via de gezinnen en families gebeurt. “Het gelovig
voorbeeld van vader en moeder maar ook van opa en oma zijn voor de gelovige vorming van kinderen
van cruciaal belang” aldus onze bisschop. De school en de parochie zijn vooral in ondersteunende zin
belangrijk.
In het komende pastorale werkjaar willen we werk maken van het familiepastoraat. Met elkaar willen
we onze gedachten daarover laten gaan én concrete stappen zetten om een missionaire kerk te zijn. In de
verkondiging, maar ook in deze nieuwbrief en in vergaderingen willen we uw aandacht hiervoor vragen.
In het bewustzijn dat de tijd voorbij is om op de winkel te passen, en dat het nu aankomt op concrete
inzet, wens ik u allen veel inspiratie én doorzettingsvermogen toe.
Met vriendelijke groet,
p. W. van Meijl
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PAROCHIEBERICHTEN
* Op woensdag 10 juli belde een struise man met zijn zoon aan bij de pastorie. Ze kwamen uit Friesland
en vonden onze middeleeuwse kerk zo geweldig. Of ze enige informatie hierover konden krijgen.
Natuurlijk. Toos attendeerde hen op :
- het boek van Max Farjon : De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende in woord
en beeld ontleed. (€ 25,--)
- het boekje: de kerk van Sint-Petrus’ Banden te Leende, em.-pastoor van Loon en A. van Dijk. (€ 3,--)
- het boekje: het orgel van de St.-Petrus’Bandenkerk te Leende; een monument in een monument. ( “ )
- diverse ansichtkaarten van de kerk, binnen- en buitenkand.
* Op zondag 21 juli hadden we een feestelijke eucharistieviering, waarbij vele kerkgangers aanwezig
waren. Er was een intentie uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van Harrie
en Thea Mertens-van Asten. Ook een intentie van dankbaarheid naar aanleiding van het 50-jarig
huwelijksfeest van Jac en Marij Spoorenberg-Hendrix. We hebben gebeden om Gods zegen voor beide
echtparen, we hebben hen toegezongen én hun alle goeds toegewenst voor de toekomst, te midden van
hun kinderen en kleinkinderen.
Jac is sinds 2005 onze trouwe en betrokken organist van het mannenkoor. We zijn hem heel veel dank
verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet en betrokkenheid. Daarbij is Marij zijn steun en toeverlaat.
Het koor “De Korennoot” uit Borkel en Schaft, destijds door Jac opgericht als jeugdkoor, liet zijn
lievelingslied “Steal away” horen én zongen nadien samen met de mannen het “Veni Jesu.” Een
prachtige verrassing voor Jac, wat hem ontroerde.
* Inzake de pastorie is er op 1 augustus jl. een gesprek geweest tussen makelaar Ernst Vos en pastoor
W. van Meijl. In opdracht van het kerkbestuur, dat de pastorie gaat verkopen, wilde de makelaar met de
pastoor komen praten “om een inventarisatie te maken van de ruimtebehoeften e.d. voor de kerk van
Leende.” Bij dat gesprek waren Anneke Hulsen en Jan Bax ook aanwezig. De pastoor had op een blad
papier een duidelijk overzicht gemaakt van de ruimtebehoeften én hij had het belang van de huidige
pastorie onderstreept als het kloppend hart van de geloofsgemeenschap;. “Als ik het goed lees, komt dit
neer op bijna alle ruimten zoals er die nu zijn” was de conclusie van de makelaar. “Dat klopt,” was de
reactie. De makelaar gaat deze reactie van de pastoor binnen het kerkbestuur bespreken.
Het voorstel van de kerngroep in Leende is : laten we met elkaar bespreken wat de beste oplossing is
voor de Leendse geloofsgemeenschap. De pastorale functie van de pastorie dient verzekerd te blijven.
Het gaat immers om onze vitale geloofsgemeenschap !!
* Traditiegetrouw komen op kermismaandag – dat was op 19 augustus - de leden van het gilde SintCatharina en Sint-Barbara én de leden van de schutterij Sint-Jakob en Sint-Anna om 9 uur in de kerk bij
elkaar om deze voor hen belangrijke dag met een heilige mis te beginnen. Dit jaar kende de viering
enkele nieuwe elementen :
- de koningsvogel die door de pastoor op het einde van de viering
werd gezegend; (zie afbeelding)
- de twee jubilarissen van de schutterij werden genoemd en
toegezongen; proficiat voor 40-jarig lidmaatschap.
- drie leden van de schutterij toonden ieder een schildjesvest, zodat
de schildjes niet in de kast blijven, maar ook getoond worden;
- na de viering: groet van trouw aan het kerkelijke en wereldlijke
gezag.
* Op zondag 25 augustus hebben we gecollecteerd voor de MIVA. Deze actie ondersteunt vervoer en
communicatie in de missielanden. De opbrengst was € 377,13, waarvoor hartelijk dank
De volgende nieuwbrief hopen we in het 1e weekend van oktober te doen verschijnen. Uw suggesties,
reacties en bijdrage zijn van harte welkom. Op die manier weten we ons met elkaar verbonden.
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PAROCHIECHRONIEK
Doopsels
* 14 juli 2019 : Hailey van Laarhoven, dochter van Twan van Laarhoven en Kirby
van Dommelen, Langstraat.
* 4 augustus 2019 : Yara van der Palen, dochter van Boet van der Palen en Lidy
van der Velden, Schoolstraat.
Proficiat aan deze dopelingen. Ook gelukwensen aan hun gelukkige ouders en familie. We hopen dat de
dopelingen veilig en gezond mogen opgroeien, dat zij gelukkig mogen zijn en leren leven in de geest
van Jezus.

Overleden
* 25 juli 2019 : Mien Bax-Hendriks, echtgenote van Frits Bax (†). Zij heeft gewoond
in de Pomperschans en is 81 jaar geworden.
* 19 augustus 2019 : Jaan van den Broek-Schenkels, echtgenote van Gradus van den
Broek (†). Zij heeft de laatste tijd gewoond in het Leenderhof en is 87 jaar geworden.
* 29 augustus 2019 : Truus Bax-Bax, echtgenote van Piet Bax. Zij heeft gewoond in de
Strijperdijk en is 81 jaar geworden.
* 3 september 2019 : Harrie Verduijn. Hij heeft de laatste jaren in het Leenderhof gewoond en is 84 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.

PAUS FRANCISCUS : CHRISTUS VIVIT
Onze paus Franciscus is een bijzondere paus, die velen binnen én buiten de kerk weet aan te spreken én
te inspireren. Vorige jaar heeft in oktober in Rome de bisschoppensynode over jongeren, geloof en
roeping plaats gevonden. (zie Nieuwsbrief, november 2018, p. 4)
Inmiddels is hiervan de officiële Nederlandse vertaling verschenen,
de exhortatie van de paus onder de titel : “Christus vivit = Christus
leeft.”
De paus schrijft in zijn boek : “Christus is onze hoop en de mooiste
jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt
nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik
tot iedere christelijke jongere wil richten : Hij leeft en wil dat jij
leeft !”
De Nederlandse vertaling is verkrijgbaar bij Kerkelijke
Documentatie, prijs € 15,--
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OPROEP : VERSTERKING VAN ONS MANNENKOOR
Meermaals hebben we de laatste tijd in de Nieuwsbrief geschreven over de prachtige zang van ons
mannenkoor. De dirigent Pieter Dohmen weet de koorleden te begeesteren en te enthousiasmeren. Fijn.
De kerkgangers genieten van de (meerstemmige) zang.
Maar, om dit niveau te houden – en dat zouden we toch graag willen – hebben ze versterking nodig.
Vandaar de oproep : wie wil zijn steentje bijdragen en mee komen zingen? Wie kent mensen die
hiervoor in aanmerking komen? Wilt u ze dan aanspreken?
Voor meer informatie verwijzen we naar de dirigent : Pieter Dohmen, tel. 06-81339299.
Of naar de pastorie in Leende : 040-2061215

RONDLEIDING KERK – BEKLIMMING TOREN
De Leendenaren zijn trots op hun monumentaal kerkgebouw. Maar
meerdere mensen, van dichtbij of veraf, willen dit gebouw ook wel
eens van binnen zien en bewonderen. Dat kan !!
Op verzoek verzorgen wij rondleidingen door de kerk, waarbij een
beklimming van de toren (t/m stenen gedeelte) mogelijk is.
U kunt dat aanvragen bij:
Lenie Mijs
Jac Staals

telef. 040-2062225; email leniemijs54@gmail.com
telef. 040-2061857; email staalsjm@outlook.com

De kosten bedragen voor de kerk 3 euro per persoon en voor de kerk en toren 5 euro per persoon.
Deze kosten komen geheel ten goede aan het onderhoud van ons prachtige monument.
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EEN HEERLIJKE FIETSTOCHT : De grenskerk in het Weerterbos
Heeft u zin in een mooie fietstocht met een leerrijk doel?
Dan bevelen we u onderstaande route aan. Dank aan dhr. Jac Staals
die ons deze informatie aanbiedt.
Vertrek vanaf de Kerk in Leende – langs het Brouwershuis –
Oostrikkerdijk – Oostrikkerweg – over het spoor, rechts –
Beukenlaan, einde recht – Pastoor Thijssenlaan – na 50 meter links,
Averbodeweg, knpt 64 volgen ( langs Bouwbedrijf Cox ) - Pandijk ( langs Sint Jorishoeve en boerderij
van Breugel ) – harde weg gaat over in fietspad Bos en Heide ( De Pan ) – knpt 63 – Panweg ( Hoef aan
de Pan – Sterkselsch kanaal en Sterkselsche Aa ) – einde weg steekt men de Koenraadtweg over en volg
knpt 84 (laat Spaanse wijk El Pinar links liggen) - Philipsweg – blijf route 84 volgen (langs Solmar
Tours, tegenover Verhoeven vóór het spoor fietspad volgen – volg knpt 74 – fietspad komt weer op
Ant.Philipsweg – einde bos ziet men aangegeven Peerkesbos links; volg de zandweg (= Heugterzijweg)
zie bord grenskerk monument – de weg gaat over in Heugterweg = knpt 70, blijven volgen (dus niet
Peerkesbos) - einde zandweg links poort/uitkijktoren – oude fietspad volgen – aan de rechterkant
GRENSKERK 1648. (zie hieronder) Afstand ±18.40 km
Bij vertrek rechts, fietspad nr. 70 volgen – aan het einde rechtsaf zandweg volgen – aan het einde (voor
de Daatjeshoeve ) rechts de Hoogbosweg volgen ( men komt langs Modelbouw Club Weert) – einde
weg rechtsaf weer op de Ant. Philipsweg. knpt 74 –knpt 84 –(niet links afbuigen langs de snelweg),
knpt 63 blijven volgen –knpt 08 – knpt 07 (= richting Sterksel) – linksaf – Grote Bleek knpt 60 – voor
het viaduct links en meteen rechts, parallelweg aan snelweg,– Leende. Totale afstand : ± 38.50 km
De grenskerk ligt
in het Weerterbos
tussen Weert en Budel.
De grenskerk is zo’n
370 jaar geleden ontstaan
en werd tot 1682 gebruikt.

Met de Vrede van Munster in het jaar 1648 werden de Protestanten hier bij ons de baas.(= de
Generaliteitslanden, d.w.z. gebieden die in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
onder gezag van de Staten-Generaal vielen. Zo hoorden Maarheeze, Heeze, Leende, Sterksel,
Soerendonk, Budel en Someren toe aan de Republiek Holland.) Er mocht geen H.Mis meer in de Kerk
van Leende opgedragen worden. Een dominee werd benoemd. Het priesterkoor werd voortaan gebruikt
als vergaderruimte voor schout en schepenen. De huidige kapel van de Moeder van Smarten werd als
cachot/gevangenis gebruikt. De grens van de Generaliteitslanden liep tussen Maarheeze en Weert
richting de Achelse Kluis. De gebieden daar achter bleven onder invloed van het Prins-Bisdom Luik.
De gelovigen gingen toen ter kerke naar de Grenskerk “de Grashut” in het Weerterbos. Vanuit Weert
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kwam een priester de H. Mis opdragen. Een mooie fietsroute loopt naar het Weerterbos ; ook langs de
Grenskerk.
De mensen uit Valkenswaard en Leenderstrijp waren aangewezen op het “Weerderhuis”; gelegen in de
nabijheid van de Achelse Kluis / Beverbeekse Heide. Langs een fietspad wordt de locatie middels een
informatiepaneel aangegeven.
De dominee zag echter wel in dat het geen houdbare situatie was. Hij stond de katholieken toe om na
1672 weer de H. Mis te mogen bijwonen in Leende; doch niet meer in de Kerk, maar in een
“schuurkerk”, gelegen op de plaats waar nu cafetaria het Klumpke zich bevindt. In de volksmond wordt
deze plaats nog wel genoemd “op de Klein Kerk”. Deze situatie heeft nog geduurd tot de tijd van
Napoleon ( vrijheid-gelijkheid-broederschap); vrijheid van Godsdienst; de Kerk kwam weer in handen
van de katholieken.

Besluit : Hadden de katholieken toen niet veel voor hun geloof over !!

VREDESWEEK : 21 t/m 29 september 2019
Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding, rond 21 september, én de herdenkingen hierbij, blijft de vrede
een actueel onderwerp. Daarom staan we stil bij de komende vredesweek én het sprekende thema.
Jaarlijks wordt in de maand september aandacht gevraagd voor de vrede. Vrede lijkt vanzelfsprekend.
Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht én inzet. Zeker in een tijd van verharding en
agressie in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders.
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de
buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als
thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.
Hiermee wil Pax duidelijk maken dat het anders kan. Sterker nog,
dat gebeurt al!!
Het gebeurt vaker dat mensen
flink naast elkaar heen leven.
Ieder in zijn eigen gebied,
ieder in zijn eigen wereldje.
Vrede betekent :
verbondenheid, saamhorigheid,
aandacht voor elkaar, verdraagzaamheid.
Vrede verbindt …
over de eigen grenzen heen

Als je vrede wil stichten
praat dan niet met je vrienden
maar met je vijanden.
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MET ELKAAR AAN DE SLAG
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Ook in onze geloofsgemeenschap starten we met een nieuw pastoraal werkjaar, zoals we in de inleiding
schreven. Het gaat om onze missionaire inzet, zoals onze bisschop schrijft. Niet op de winkel passen,
maar concreet aan de slag gaan !!
De moeders van de verschillende pastorale werkgroepen hebben al gecommuniceerd met elkaar en een
jaaragenda opgesteld.
De eerste gezinsviering is op zondag 22 september om
10.00 uur.
Met elkaar aan de slag !! is het advies. Je hoeft het niet
alleen te doen. Je hebt steeds mensen om je heen.
Belangrijk is dat je aan de slag gaat en dat je elkaar
inspireert en motiveert!

TER INSPIRATIE : de rugzak
Ieder mens draagt in het leven
een onzichtbare rugzak mee,
bergt daarin zijn vreugde en zorgen,
een verzameling van wel en wee.
Soms is de rugzak zwaar van stenen,
dan is hij weer vederlicht,
blijft er nog ruimte over,
maar dikwijls kan hij haast niet dicht.
En zo ga je door de jaren,
raapt iets op en gooit iets weg.
Soms gebeurt dit vanzelfsprekend,
dan weer na veel overleg.
Langzaam wordt de rugzak leger
’s levens middag gaat voorbij
en bij het naderen van de avond
werpt men een deel der last opzij.
Toch is er nog veel van waarde;
’t zijn de herinneringen, zo teer,
die je voor geen goud wil missen!
Dat ontdek je telkens weer.
Ieder draag een eigen rugzak,
niemand die hem overneemt
en men hoeft ook niet te vrezen
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KALENDER - activiteiten
* 22 september : om 10.00 uur : gezinsviering b.g.v. van het nieuwe schooljaar. We
vragen Gods zegen voor dit nieuwe werkjaar. De viering staat in het teken van een
web : elke draad telt. Iedereen is belangrijk. Als gemeenschap hebben we elkaar
nodig om onze missionaire taak waar te maken. De communicanten van de
basisscholen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
* 29 september : om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering b.g.v. gouden
huwelijksfeest van Jan en Tiny Spoorenberg. Beide koren zullen de viering muzikaal begeleiden. U bent
van harte welkom.
* 7 oktober : in de oktobermaand = Mariamaand = zullen we elke maandagavond om 19.00 uur het
rozenhoedje bidden in de kerk. Een koor zal telkens enkele Marialiedjes zingen.
* 13 oktober : om 14.30 uur zal het Helmonds Slavisch
Koor optreden in onze kerk en prachtige liederen laten
horen. De Stichting Behoud Kerkgebouw Leende zorgt
voor de organisatie. Mogen we op uw steun en
aanwezigheid rekenen? De zang is meer dan de moeite
waard !!
.

=======================================================================
De maandelijkse 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

