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 Prentjes, Pastoors, Paters, nonnen, 

 Processies, en devotionalia

Sept 16 2018

 
Verhalen verteld op zondag 16 september 2018 
Veel prentjes van bekenden uit Leende. 
Bij de verhalen van Witte nog…? op 15 april 2018 liepen we door 
het leven van katholieke Leendenaren en kwamen zo diverse  
sacramenten tegen; 5 in totaal. Het H. Doopsel met mooie 
prentjes, het H. vormsel, de biecht, de communie en het sacra-
ment van het huwelijk. 
Er bleven er 2 over het sacrament van de zieken en het sacra-
ment van de priesterwijding. 
Het laatste sacrament, het H. Oliesel, het sacrament van de zie-
ken, dat op het einde van het leven werd toegediend kwam daar-
in nog niet  tot zijn recht. We beginnen er vandaag mee.  
De toediening van het sacrament van de zieken is vergelijkbaar 
met hoe het tegenwoordig nog wordt toegediend. Sacrament van 
de zieken. Het toedienen van het sacrament van de zieken wilde 
niet zeggen dat iemand dan ook stierf. Sommige mensen leefde 

Priesterfeest van pater Sjef Jaspers
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soms nog lang nadat ze al een keer bediend waren. 
Voor de familie waren er allerlei tradities ter voorbereiding op de  
begrafenis wanneer het familielid eenmaal gestorven was. De lui-

ken van het huis werden gesloten,  
het dode lichaam bleef in het huis. 
De familie droeg rouwkleding. De 
mannen droegen een zwarte ruit 
op de mouw. Ook werd er vaak 
een zwarte band om de bovenarm 
gedragen. Dat gebeurt ook nu 
nog. De buurt verzorgde de totale 
begrafenis. De naaste buurman, 
de buurman aan de kerkkant, nam 
de leiding. Na het sterven waren 
er vroeger veel tradities. De buurt 
zorgde dat er rozenkrans werd ge-
beden. 3 avonden. Het begon met 
rondzeggen dat iemand gestorven 
was en waar dat rozenhoedje ge-
beden werd.  Vrouwen uit de 

devotieprentjes

communieprentje van Johanna Fijneman
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buurt zorgden voor de koffietafel.  
Hoe ging zo’n  ouderwetse begrafenis? Een hoogkar werd 
klaargemaakt om de lijkkist op te vervoeren. Dat wil zeggen het 
voor- en achterschot werd er afgehaald en hij werd natuurlijk 
schoon gemaakt. Vanuit Leenderstrijp ging deze hoogkar tot de 
hoek van de Dorpsstraat (bij de bakker en de groenteboer toen). 
Daar werd de kist overgezet op een draagbaar, die vanuit de kerk 
daar naartoe was gebracht.  
Als herinnering aan de overleden persoon werden er gedachte-
nisprentjes uitgedeeld. 
Nu hadden we een dorpsgenoot die er zijn levenswerk van heeft 
gemaakt om zoveel mogelijk prentjes te verzamelen. Het is on-
gelooflijk hoeveel hij er bij elkaar gespaard heeft. We hebben het 
hier over Wim Pompen. In het archief van Wim liggen onvoorstel-
baar veel van deze prentjes. We hebben er een paar gefotogra-
feerd om er hier over te vertellen. 
We hebben in zijn enorme archief gezocht en met name prentjes 
van priesters, paters en  nonnen voor jullie via fotograferen mee-
gebracht. Bidprentjes, gedachtenis prentjes, bedelprentjes/ 

prentje voor gebed om vrede. Voorkant en achterkant
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missieprentjes, gedachtenisprentjes met of zonder foto van de  
overledene. Prentje met een foto van een missionaris of een an-
dere vrijwilliger die geld nodig had voor de Missie.  
Prentjes, algemeen 
Wat deden we met die prentjes? We zetten mooie katholieke 
geloofsteksten op die prentjes en vaak ook gegevens over de 
betrokken persoon. We deelden ze uit aan familie en vrienden. 
Prentjes die we ontvingen, bewaarden we als herinnering. Devo-

tieprentjes waren er 
voor de verering van 
een speciale heilige.  
Vroeger werden 
er behalve bij het 
overlijden, bij allerlei 
katholieke gebeur-
tenissen prentjes 
gemaakt.  De ge-
boorteprentjes  zijn 
gebleven.  We had-
den doopprentjes, 
communieprentjes, 
bij het huwelijk 
hadden we geen 

prentje voor een noveen

prentje voor een noveen
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prentjes, maar bij een priesterwijding of een intrede in een kloos-
ter, waren er wel prentjes. Ook bij kloosterjubilea of  priesterju-
bilea, waren er prentjes.  Maar vooral bij overlijden waren er ge-
dachtenisprentjes. En die worden ook nu nog steeds gemaakt als 
iemand overleden is. 
Prentje gebed om vrede voorkant  Je werd opgeroepen om sa-
men te bidden voor vrede, overal op aarde. 
Gebed om vrede achterkant. 

Prentje voor noveen voorkant.  Negen da-
gen bidden voor iemand die ernstig ziek 
is, of een ernstig ongeluk heeft gehad  
Iemand uit de zaal herinnert zich een 
noveen voor een ziek kind van haar zus. 
Een kind met een ernstige huidziekte. Zij 
werd beter. Ook bestond er een noveen-
kaars. Deze moest 9 dagen branden. 
Prentje in het frans van Mére Marie Elisa-
beth Kemps 
Over de familie Kemps. Een Mére had 
een grotere verantwoordelijkheid dan een 
Soeur  

Het prentje is van Mére Elisabeth Kemps. De familie Kemps was 
vroeger eigenaar van Catharine gesticht en b.v. ook De Vier Llin-
den behoorde tot de familie Kemps. 
Van Deken Kemps staat een afbeelding in het glas-in-lood bij de 
sacristie. 

prentjes Nicolaas van Tolentijn.



Witte nog ....

6 verhalen van vroeger uit Leende

 

Het prentje van Nicolaas van Tolentino, 
van Tolentijn. 
Nicolaarkerk. Voor Nicolaas van Tolentino. 
Fam van Mierlo ging naar Eindhoven om 
Nicolaasbrood te halend 
Laurentius Bax, Louisville Kentucky 
gouden Jubileum Laurentius  Bax 
Laurentius woonde waar nu Piet van Hoof 
woonde.  
Jan Bax voorouders van Kuik waren fami-
lie van deze Lau Bax. 
Marie Antoinette  Jacoba van Dijk 

Laurentius Bax
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Verhaal van de bom. Kees Vogels, Frans 
van Weert, Harrie van Kuijk 
Gedenkteken 
Op 15 juni 1943 vond een bomontploffing 
plaats in een weiland aan de Molenschut 
onder Leende. 3 Jonge Leendenaren kwa-
men daarbij om. Landbouwer Harrie van 
Kuijk, fabrieksarbeider Frans van Weert en 
gemeenteambtenaar Kees Vogels.  
Zij waren lid van de Luchtbescherming.  De 
dienstdoend leidinggevende was Willem van 
den Brand uit Valkenswaard. Hij was politie-
agent in Leende. ’s Avonds hoorde hij dat er 
geallieerde bommenwerkers  

overvlogen . Deze werden waarschijnlijk achterna gezeten door 
Duitse jachtvliegtuigen. Een van de vliegtuigen raakte in brand, 
keerde en liet zijn bommen vallen. Later gingen de mannen 
polshoogte nemen en ze zagen in de omgeving van De Molen-
schut dat er wat brandbommen en vier of vijf brisantbommen 
neergekomen waren. Een brisantbom was niet ontploft. Burge-
meesterszoon Kees Vogels en enkele anderen van de luchtbe-
schermingsdienst waren daar ook. Kees hield zich bezig met 
verzetsactiviteiten en was geïnteresseerd in de zichtbare spring-
stof in de niet ontplofte bom. Brand gebood hen van de bom af te 
blijven. Na zijn diensttijd fietste hij terug naar Valkenswaard. De 
volgende morgen toen hij voor negenen terug fietste naar Leen-
de hoorde hij een ontploffing. De mannen hadden kennelijk zijn 

advies in de wind geslagen. Drie jonge 
levens waren uit het leven weggerukt.. 
Henricus Jacobus van Kuijk, noodlottig 
ongeval. 
Cornelis Vogels, noodlottig ongeval 
Maria Bax, vrouw van Frans Engelen 
Eerste vrouw van Frans Engelen, 
die later in de sigarenzaak zat. Deze 
vrouw was een zus van pater Antoon 
Bax. 
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De pastoor maakte de tekst van de 
bidprentjes, de koster zorgde dat het 
gedrukt werd. 
Peerke de Post. 
Broederschap. Zondagmiddag bij-
eenkomst van deze gemeenschap 
en/of de H. Familie. 
Gondola was een zus van de vader 
van Toon van Engelen. 
Maria Elisabeth Bitters 
 

Het verhaal van Mie Peels. 
Er was eens een meisje Maria van den Broek van Boschhoven in 
Leende, die verliefd werd op Josephus Peels. 
Johanna Maria van den Broek, trouwde  
met Josephus Peelsen heette toen Mie 
Peels. Dat is de relatie van Mie Peels 
met Leende 
Johannes Smolders, getrouwd met  
Jacoba Pompen 
Het ongeluk tussen Leende en Sterksel. 
Beiden verongelukten. 
 
Wie was Jan van Leuven? Iemand uit 
Leenderstrijp.  
Wilhelmina Maas, weduwe van Jan van 
Leuven.  
Kinderen, Hans van der Kruis, ging rond-
zeggen dat zij gestorven was en dat er 
rozenhoedje gebeden werd. 
Adrianus Bax, getrouwd met Wilhelmina 
van den Berg 
Hazelnoten bier 
Allegonda Maas weduwe van Jan Ver-
berne 
 
 

Peerke de Post

De hut van Mie Peels (Pils)
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De tante zusters 
zuster Augusta, Josina Simkens 
Zus van Adam en Lientje. Simkens was 
ook eigenaar van De Ster. 
Zuster Maria Gonzala Catharina, C. van 
Engelen 
Oudtante van Marie-Therese De Vocht- 
van Engelen 
Soeur Marie Dominica, Francisca  Maas 
 
 

Interieur van de kerk 
De oude communiebank 

De hut van Mie Peels (Pils)
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Pastoors op een rij: 
Pastoors van de Sint Petruskerk uit de naoorlogse periode wa-
ren onder andere 
De pastoors vanaf 1774 
Franciscus van Gastel uit Eindhoven, 1771 - 1812 
Joannes Kuijpers uit Boxtel 1812 — 1852 
Theodorus De Hoog uit Nieuwkuijk. 
1852 - 18459 Johann Smits uit Eindhoven. 
1859- 1889 Jan Baptist Essens uit Best tot 1911 
1911 - 1934 Willem Steenbekkers 
pastoor Steenbekkers 
 

 

pastoor Steenbekkers (met bonnet) Achter de pastoor 3 leden van het kerkbestuur, 
Th. Pompen, W. van Engelen en P. van Mierlo.  De misdienaars zijn van links naar 
rechts Theo van Asten (later generaal overste van de Witte Paters) W. van Kuijk Jzn, 
H. van Kuik Hzn, F. van Mensvoort, Ger Beliën, A. van Kuijk Hzn, en J.Maas.

 Suisse 
 Noud van  
 Weert
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Pastoor Steenbekkers gaf vaak het schuifje in de biechtstoel. 
Dat betekende dat ze zonde niet te vergeven waren. De school 
moest gaan kijken toen hij opgebaard was. Zijn graf ligt dwars. 
De pastoorskleding: 
De pastoor droeg normaal een lange zwarte toog met heel veel 
knoopjes van hals tot de voeten.(33 knoopjes, het aantal jaren 
dat Jezus heeft geleefd) 
De pastoor reed op een damesfiets.  Een pastoorsfiets.  
Hij droog een pastoorshoed, een bolhoed met brede rand die 
heet officieel steek en heeft een kwastje aan een koord.  
Als de pastoor een ‘stola’ om had, had hij ‘ons Heer’ of de ‘hei-
lige olie’ bij zich.  Mensen knielden da op straat als de pastoor 
voorbij kwam, om ons Heer te eren..  
 
1934- 1962 Frans J.J.J. m. de Wijs 

Pastoor De Wijs kreeg de pa-
rochie in 1934 toegewezen, op 
44-jarige leeftijd, en bestierde 
die ook begin jaren zestig nog. 
Steun en toeverlaat van deze 
herder was kapelaan Martien 
van den Broek, die we rechts-
onder op de foto zien. Hij was in 
de jaren ‘50 aan de Petruskerk 
verbonden.  
Vaak kon je bij mensen zien 
wanneer ze de Pastoor ver-
wachtten voor een bezoek. Op 
tafel in de ‘goei kammer’ of de Pastoor de Wijs.

Kapelaan van den 
Broek
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‘vurherd’ stond dan een 
kruisbeeld klaar, al dan niet 
met brandende kaarsen erbij. 
(en… vaak de fles jonge kla-
re met een borrelglas) 
prentje pastoor de Wijs”. 
 
Pastoor Woestenburg 
gedenkprentje pastoor 
Woestenburg  
 
De priester Frederik Johan-

nes Woestenburg werd in au-
gustus 1962 pas-
toor van Leende. 
Op de foto zien 
we hem tijdens 
het sacrament 
van de doop - 
een van de vele 
taken die het 
ambt met zich 
meebracht. Voor 
hij naar Leende  

pastoor de Wijs met o.a Frans Engelen, kapelaan van den 
Broek, Pau Smulders en zijn vrouw,n links Sjef en Cato 
Beliën 
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Hij bracht het 16e–-eeuwse schilderstuk van de Wonderbaarlijke 
Broodvermenigvuldiging terug in de kerk. Hij ging met emeritaat 
in november 1969 en overleed in 2003, in Nuenen en op 94-jari-
ge leeftijd 
Pastoor van Loon 
1969 - 1993 pastoor van Loon 
pastoor De Vries. 
1993 - 2003 pastoor De Vries

pastoor van Loon.
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Leendse geestelijken. 
We hebben plaatjes van geestelijken die inLeende families ko-
men. 

pastoor De Vries

feest pastoor van Loon
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Priesterwijding Jack van der Linden. 

      

Priesterwijding  pater Sjef Jas-
pers optocht

Meisjes op het priesterfeest 
met Marietje van der Linden  
en Diny van der Palen van 
Wandelen. Verder ook Wille 
Laak. 
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Hier zit meer informatie over pater Sjef Jaspers . 

Dit als voorbeeld van ’n missionaris.  

kinderen
Liebrechts
met heeroom
Thijssen
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Pater Versteijnen
was de laatste 
missionaris

Pater  Theo van Asten

Pater Antoon Bax

Pater Gery Beliën
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De levensloop van P. Joseph Thijssen.  
Pater Gery Beliën werd Augustijn, naar het voorbeeld van een 
heeroom. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in La 
Paz, de hoofdstad van Bolivia. Ook werkte hij as pastoor op 
Cuba. Hij was (sub)prior en regionaal vicaris van zijn orde.

 

 
Nicasius Antoon Bax trad toe tot de 
orde van de Norbertijnen. Hij werd Wit-
heer. Antoon Bax ging werken in Jabal-
pur in India. Hij werd daar bouwpastoor. 
 

Pater Verhoeven Pater Adrianus Bax
  Pater Jan van Laarhoven

pastoor Piet Vogels
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De laatste priester uit Leende was Frits Versteijnen. Pater van de 
H. Geest. Hij werd gewijd in 1957 in Gemert en werd al gauw uit-
gezonden naar Tanzania, waar hij eerst in de zielzorg en later als 

leraar werkte in Bagamoyo. 
pater Theo van Asten 
Pater van Asten (Theo) ge-
neraal overste van de Witte 
Paters 
Pater Verhoeven en pater 
Adrianus Bax, alias het Lie-
ven Heerke. 
 pater Jan van Laarhoven 
Tot priester gewijd in 1948. 

In memoriam

Witte Zuster Anna Smulders
Antonia Smulders geboren 27-1-1905 
te Leende, intrede 1924 te Esch, eerste 
professie 25-10-1927, overleden 11-8-1983 
te Wijbosch, dochter van Antonius Smulders 
(1869-1947) en Anna Maria Corstjens (1870-
1956).

zuster Anna Smulders

zuster Hanneke zuter Truike de Win
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Hij werkte als aalmoezenier 

van de arbeid in de Borinage 
(Wallonië) 
pastoor Piet Vogels 
Piet Vogels, gewijd in 1940, 
kort voor het uitbreken van 
wereldoorlog II, te Haaren. 
Zijn eerste H. Mis in Leende 
was in de kapel van de zus-

ters, later in de parochiekerk. 
Was kapelaan in Veldhoven, 
Bergeijk en Eindhoven en 

Necrologie

Zr Anna van Gennip (Catharine de 
Bologne)

* Leende 14-9-1905 † Sterksel 
25-2-1978
•	 Eerste geloften 25-10-1933

Ouders: Josephus van Gennip Leende 
* 13-5-1864 † 30-1-1933 en Catharina 
Vos Soerendonk, Sterksel en Gastel * 
24-3-1878 Leende † 9-1-1930.

Eind april 1931 kwamen twee jonge 
meisjes uit Leende kennismaken met 
de Witte Zusters in Esch. Een ervan 
was Anna, die niet de moed had om 
aan te bellen en het maar aan haar 
gezellin overliet. De kennismaking 
moet meegevallen zijn, want op 7 
september van dat jaar traden ze 
allebei in, met nog een derde aspirante 
uit hetzelfde dorp.
Anna, die erg gevoelig was, huilde 
dikwijls. Ze had nog niet lang geleden 
haar moeder verloren, maar ze was 
vooral gehecht aan haar vader, die 
haar altijd verwend had. Eens toen 
haar enige zus (Petronella) haar 
kwam opzoeken, kreeg Anna geen 
toestemming om haar te zien. Later 
vertelde ze dat ze vast en zeker mee 

              zuster Maria Rutten
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daarna pastoor in Tongelre.  

Pastoor  Tiny Vogelswas een logé in Leende van Pastoor Cox. 
(hij logeerde bij de dames Vogels)  
 
zusters uit Leende 
zuster Anna Smulders 
zuster Hanneke Joppen  
zuster Truike de Win 14.3.2018 overleden, 
prentje van zuster Josepha Bax 

 

Maria Rutten en de familie Rutten

zuster Huberta van Veldhoven

Kinsheidprocessie in Leende
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Dokter Jensen en de missie. 
 
Het verhaal van de foto. In die tijd waren blote bovenarmen ver-
boden. Er was een prentje gedrukt met mevrouw Jensen met  
blote armen. Er werden mouwtjes getekend aan haar blouse, zo-
dat de blote armen bedekt waren.

 
sacramentsprocessie  Leende. 
De nonnen hadden een grote bijdrage in de jaarlijkse  
sacramentsprocessie op sacramentsdag. De verenigingen liepen 
mee,  zoveel mogelijk in uniform en met zoveel mogelijk attribu-
ten. processie vond plaats aansluitend aan de H. Mis. 

De kindsheidsprocessie was voor de jeugd.   
Daarin werden Bijbelse en katholieke zaken uitgebeeld. Er was 
een relatie met de missie. 
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Kindsheidsprocessie 
De zusters zorgden ervoor dat er toepasselijk kleren werden ge-
maakt. Zelatrices werden aangesteld om de contributie op te ha-
len. Na afloop van de processie kregen de kinderen een traktatie. 
Er liepen meer dan 25 groepen mee om het Allerheiligste te be-
geleiden, waaronder St. Martinus te paard, de scouting en schut-
terijen. Daar zag je het vaandel terug in de stoet en droegen ze 
de hemel boven et Allerheiligste. Het geheel werd muzikaal om-
lijst door de Koninklijke fanfare. 
Maria in de processie 
processie in Leende met fanfare 
bevrijdingsoptocht 

bevrijdingsoptocht
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Sacramentsprocessie met baldakijn. Het Allerheiligste wordt naar 
een rustaltaar gedragen 
Sacramentsdag is traditiegetrouw de tweede donderdag na Pink-
steren. Bij de Sacramentsprocessie werd de monstrans met H. 
Hostie (= het Allerheiligste)  onder een baldakijn gedragen naar 
een rustaltaar ergens in het dorp.  Daar werd dan gebeden en 
daarna ging de stoet weer verder.  Op het Hoogfeest van het Al-
lerheiligst Sacrament vond dit plaats. Het Allerheiligste werd ver-
gezeld door Fanfare, rijvereniging, schuttersgilde enz. De straten 
waren versierd met bloemen in wit en geel en zandpatronen op 
de grond Op deze wijze werd gevierd dat Jezus zichzelf aan ons 
gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. 
In de processie aren baldakijnen.
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De hoed van de pastoor heet steek. De bonnet wordt gedragen 
bij  diensten 
De hoed, de steek is voor buiten. 
De pastoor droeg een overhemd zonder boord.


