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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 op 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 

 

 



 3 

Parochieberichten 

 

* Op zaterdag 28 maart 2015 hebben we op het einde van de 

eucharistieviering afscheid genomen van dhr. Dirk Noordman, die 

voor de laatste keer als lector is voorgegaan. Sinds 1971 heeft Dirk 

zich voor de parochie ingezet: als lector, als voorganger in woord- en 

communieviering, als communie-uitreiker. Wij zijn hem heel 

dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en trouwe inzet, Voor deze 

bijzondere verdienste heeft de pastoor hem een parochiële oorkonde 

overhandigd. Dank u wel voor deze toewijding. 

 

* De Vastenactie heeft dit jaar € 1550,-- opgebracht waarvan € 84, 55 

door de kinderen van de basisschool de Talententoren. Hartelijk dank 

aan de gulle gevers en natuurlijk de collectanten. Het geld wordt 

besteed aan de school, bestemd  voor de kinderen van Bonakal, India. 

 

* Op zondag 19 april 2015 heeft Lucas Giebels, zoon van Roland 

Giebels en Maria Giebels-Spoorenberg, in de Luciakerk te Mierlo het 

sacrament van het doopsel ontvangen. Pastoor J. Kloeg heeft het 

sacrament toegediend. Van harte proficiat. 

 

* Op 13 juni 2015 zijn Monique Frenken (onze parochie) en Jimmy 

Bleyen in de St.-Petruskerk te Tongerlo (Bree, België) kerkelijk 

getrouwd. Van harte proficiat en geluk en zegen. 

 

* “Tijden veranderen” wordt heel vaak gezegd. Dat merken we op 

parochieel gebied heel goed in Sterksel. We denken terug aan de tijd 

dat de paters in de pastorie woonden én voor het pastorale leven 

zorgden. In september 2013 zijn ze vertrokken én heeft Sterksel geen 

inwonend pastoor meer. De parochie werd toen verzorgd door de 

pastoor van Leende, die nog steeds het eerste aanspreekpunt is. Dit 

betekent concreet dat er in het weekend maar één eucharistieviering 

is, op zaterdagavond,  wat heel wat mensen niet toejuichten.  
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Maar hoe moeten we het anders doen? Mogen we dan geen offers 

verwachten?  We worden gedwongen om met elkaar naar zo goed 

mogelijke oplossingen te zoeken.  

Sinds 1 januari 2015 zijn we een nieuwe parochie met de naam RK 

Parochie Heilige Nicasius. Pastoor W. van Meijl blijft de pastoor in 

Leende én Sterksel, geassisteerd door de andere pastores van de 

nieuwe parochie. Met elkaar proberen we onze geloofsgemeenschap 

zo vitaal mogelijk te houden. Als we nu eens allemaal ons steentje 

daartoe bijdragen, tot opbouw van het geheel !! 

 

Parochiechroniek 

 

Huwelijk 

* 26 juni 2015 : Harm Bax (Leende) en Angela 

   Beenders (onze parochie).  

 

Van harte proficiat met deze levensverbintenis en 

geluk en zegen in jullie huwelijksleven. 

 

Overledenen 

* 30 april 2015: Theresia Eilers-van de Warenburg, echtge- 

     note van Bertie Eilers. Zij heeft gewoond in de Pandijk 

     en is 72 jaar geworden.  

 

Ons medeleven gaat uit naar deze familie 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. 
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Dank aan onze misdienaars 

 

Sinds het vertrek van de paters in Sterksel is er ook verandering 

gekomen in de lijst van de misdienaars. Opeens kwamen er heel wat 

afmeldingen, kwam er geen nieuwe lijst meer, kwamen er geen 

nieuwen bij vanuit de groep van eerste communicanten, enz. 

 

Maar de drie misdienaars Nienke Duisters, Maura van der Heijden en 

Carmen Pontes hebben vorig, maar ook dit schooljaar trouw hun taak 

vervuld. Ze hebben echter aangegeven er nu mee te stoppen. Voor 

hun trouwe inzet verdienen ze een compliment 

en een dankjewel. Dankjewel, dames.  

 

Dit betekent dat de taak van misdienaar vanaf nu 

door de lector overgenomen gaat worden.  

 

Onze vormelingen 

 

In het vorige nummer hebben we over onze vormelingen én het 

vormselproject geschreven. Dit project bestaat uit : 

1. de lesvoorbereiding op school ; 

2. de twee vieringen in de kerk ; 

3. een sociale activiteit, waarbij de vormelingen actief betrokken zijn; 

4. een afsluitende activiteit met een godsdienstig aspect. 

 

De ouders hebben gekozen om punt 3 en 4 samen te voegen en een 

geleid bezoek te brengen aan de kathedrale kerk Sint-Jan in ‘s-

Hertogenbosch. Het is immers de bisschopskerk. 

 

Op zaterdag 27 juni jl. reden 4 moeders met hun auto en met 10 

vormelingen ( 4 konden er helaas niet mee) en met 3 andere moeders 

en de pastoor naar Den Bosch, naar het tranferium, waar de auto 

werd geparkeerd. En toen overstappen in de bus die ons naar de 

Parade bracht, het stadscentrum. 
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Dat gaat naar Den Bosch toe …. De stemming zit erin. 

 

 

 
 

Aandachtig luisteren de vormelingen en de moeders naar de uitleg 

van de kerkgids van de kathedraal. De man wist de kinderen aan te 

spreken én hun veel mee te geven. Het was vaak een uitleg met vraag 

en antwoord. 
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De luisterbereidheid is groot en de indrukken moeten nog een plaats 

krijgen. Een geweldige gotische kerk, waarin onze bisschop mgr. A. 

Hurkmans voorgaat. De gids maakt duidelijk dat de mannelijke 

beelden rechts staan en de vrouwelijke heiligen links. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vormelingen met de pastoor voor de zij-ingang van de kathedraal. 

En dan de ontspanning…. een Bossche bol !!  Heerlijk !!. 
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Even nog over de markt wandelen en de moeders de gelegenheid 

geven om nog wat inkoopjes te doen. En toen naar huis. Om 18 uur 

waren we allemaal weer in Sterksel. Met een voldaan en enthousiast 

gevoel kijken we terug op deze middag. Voor herhaling vatbaar ? 

 

 

Jubileum  Muziekvereniging De Heerlijkheid 

 

Onder het thema « Muziek verbindt » viert de Muziekvereniging De 

Heerlijkheid Sterksel 150 jubileumjaren : 

70 jaar fanfare 

60 jaar slagwerkgroep 

20 jaar jeugdfanfare 

 

Een jubileum om trots op te zijn. Niet alleen 

omdat er zoveel mensen in zo’n kleine 

gemeenschap muziek spelen, muziek oefenen 

én uitvoeren, maar vooral omdat muziek die mensen met elkaar 

verbindt, omdat het een teamwerk is. En natuurlijk krijgen ze de 

nodige waardering bij hun optredens, in eigen kring, maar ook 

daarbuiten. De Sterkselse gemeenschap mag terecht trots zijn op dit 

jubileum. Want als we spreken over de muzikanten, dan mogen   

natuurlijk ook de vele vrijwilligers genoemd worden die zich 

belangeloos achter de schermen inzetten voor het welzijn van deze 

musici.  

 

Het is verheugend én veelzeggend dat het bestuur van de Muziek- 

vereniging gevraagd heeft om dit jubileum met een eucharistieviering 

te mogen gedenken. Deze jubileumviering vindt plaats op zondag 12 

juli 2015 om 10 uur in de kerk te Sterksel. Het belooft een 

inspirerende viering te worden met muziek, gebed en bezinning.  

 

Dank aan de Schepper dat mensen elkaar vinden door muziek en zo 

een band met elkaar weten te creëren, tot eigen welzijn, maar ook tot 

opbouw van de gemeenschap. Van harte proficiat met dit jubileum. 



 9 

 

          Interieurverzorgsters van ons 

          kerkgebouw  
 

In het vorige nummer hebben we een parochiële werkgroep 

voorgesteld. Nu presenteren we een andere groep. 

 

Stille krachten 

 

In lang vervlogen tijden, 

toen er nog sprake was van ‘pastoors-meiden’, 

was er in Sterksel ‘de HUISHOUDSTER van de pastoor’. 

Ze zong in het koor en poetste pastorie en kerk 

en had daar aan een levenswerk! 

Bij grote feesten werd de kerk extra gepoetst, 

en ook werd het koper weer glimmend, dat moest! 

Ze kreeg dan hulp van enkele dames uit het dorp, 

want het werk was zwaar  

en zo hielpen ze elkaar. 

 

Toen de huishoudster te oud werd voor haar zware taak, 

kwam de K.V.O. in beeld voor deze goede zaak. 

Dat werd echter na enkele jaren toch te veel voor deze vrouwen, 

want ze staken thuis ook de handen flink uit de mouwen. 

De toenmalige pastoor ging het anders bekijken 

en verdeelde het dorp in een aantal ‘wijken’.  

Eén dame in zo’n wijk werd aanspreekpunt  

die al haar buurtgenoten dan runt. 

Zij trommelde alle dames samen, 

als zij aan de (poets-)beurt kwamen. 

Dat is zo jaren goed gegaan, 

maar ook voor vele van die dames kwam er een ‘oude dag’ aan. 

 

Nu zijn er nog een viertal groepen, 

die vooral bij hoogtijdagen bijeen worden geroepen. 
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Ze zorgen er beurtelings nog steeds voor, 

dat alles glimmend en schoon is in de kerk en op het koor. 

 

We hopen van harte dat al deze dames die deze werkzaamheden nog 

steeds voortzetten, 

nog lang de kerk van Sterksel op de kaart blijven zetten. 

Zo geven ze blijk van hun verantwoordelijkheid en trouw, 

aan hun kerk en kerkgebouw. 

Want waar zouden we zijn zonder de inbreng van de vrouw? 

 

 Kalender 

 

* 21 juli : “Gluren bij de buren” . Heemkundige kringen uit Limburg 

gaan tijdens hun Cultuurhistorische Zomer 2015 weer “Gluren bij de 

buren”, d.w.z. ze gaan kijken en ze laten overtuigen hoeveel cultuur 

je buren hebben. Dit jaar is Sterksel uitgekozen om te worden 

bezocht. Een hele eer voor de gemeenschap om op die avond enkele 

honderden belangstellenden door het dorp te zien wandelen, met 

gidsen uit eigen kring. Om 19.00 worden de “gasten” verwacht in 

onze kerk, waar de nodige informatie wordt gegeven en vanaf  19.30 

worden een zestal objecten in Sterksel bezocht, waaronder de kerk, 

het kerkplein en begraafplaats.  U bent natuurlijk ook van harte 

welkom. Wellicht hoort u dingen over Sterksel die u nog niet wist. 

Het is wel een hele looproute!! 

 

* Op zaterdag 15 augustus vieren we het feest van Maria 

Tenhemelopneming. Om 19.00 uur is een gezongen eucharistie- 

viering. U bent van harte welkom. 

 

* 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. 
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TER  INSPIRATIE :  hoe moeten we gaan ?     

(Een psalm van nu) 

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 

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) 
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Misintentie 

 

“Waar kan ik een mis bestellen en wat kost een misintentie?” vraagt 

u zich misschien af. U wil aan uw dierbare overledene blijven denken 

en u zich met hem/haar verbonden weten. 

Voor een misintentie vragen we € 10,-- Als u op een papiertje de 

intentie schrijft én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te 

worden én u stopt dit in een envelop in de stenen brievenbus van de 

pastorie, Beukenlaan 2, dan zorgen wij voor de rest. U kunt ook 

bellen naar dhr. M. de Leeuw (= 2261934) of naar het secretariaat in 

Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149300654 

 

Colofon 

 
Dit parochieblad wordt samengesteld door de redactieraad. Deze 

bestaat uit: Sara Jacobs, Annie van de Ven en pastoor W. van Meijl, 

die de eindverantwoordelijke is. 

Het adres: Dorpstraat 48, 5595  CJ  Leende, tel. 040-2061215. 

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com 

 

Het volgend nummer van het parochieblad zal verschijnen als er 

parochienieuws te melden valt. U  kunt uw bijdrage sturen naar 

bovenstaand e-mail adres. 

 

Parochiesecretariaat 

 

Waar kunt u terecht met al uw vragen omtrent de parochie?   

Op het parochiesecretariaat in Leende, Dorpstraat 48, tel. 2061215 

elke werkdag geopend van 8.30 uur – 11.30 uur. 

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com De pastoor is daar te 

bereiken. In noodgevallen: 06-12151593 
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