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Inleiding 
Deze bijzondere uitgave van ‘Even bijpraten’ staat geheel in het teken van het gouden 
priesterjubileum van onze pastoor Leendert Spijkers.  
Omdat een uitbundige viering dit jaar (nog) niet mogelijk is in verband met de pandemie van covid-
19, is het grote feest uitgesteld tot volgend jaar. 
Toch wil de parochie ook dit jaar aandacht schenken aan dat prachtige jubileum: de pastoor verdient 
dat! Deze ‘Even bijpraten’ is daar een onderdeel van. 
Wij hebben een aantal mensen de mogelijkheid gegeven een ervaring te delen of hun waardering of 
gelukwens uit te spreken, zodat op die manier een mooi portret van pastoor Leendert Spijkers is 
ontstaan.  
 
Pastoraatsgroep Oirschot/Spoordonk  
 

Gouden Deken  
Vandaag zou pastoor-deken Spijkers zijn gouden priesterfeest vieren. Maar de coronapandemie 
heeft roet in het eten gegooid. Alle festiviteiten zijn naar volgend jaar verschoven. Maar wij willen dit 
priesterjubileum natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Recent werd deken Spijkers Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Als koninklijke dank voor zijn jarenlange inzet voor de Kerk van  
’s-Hertogenbosch als pastoor, als deken en als lid van het kathedrale kapittel van ons diocees. Als 
bisschop sluit ik mij graag bij de waardering van de burgerlijke overheid aan.  
Ik ken deken Spijkers sinds mijn komst in 2016. In de afgelopen jaren heb ik hem leren kennen als 
een hartelijk en loyaal priester van het bisdom. Hij wil zijn talenten van hoofd en hart inzetten voor 
de mensen in de parochie. Voor zover ik kan zien, is deken Spijkers geen scherpslijper maar 
veeleer een bruggenbouwer die herder wil zijn voor alle parochianen. Een en ander is niet alleen 
een kwestie van karakter maar ook van spiritualiteit. In onze dagen leggen katholieken verschillende 
accenten en dat mag ook. In het 
huis van de Kerk zijn vele 
kamers. Maar het is Christus die 
ons samenbrengt en 
samenhoudt. Als wij beseffen dat 
Christus allen heeft aanvaard, wie 
zijn wij dan dat wij elkaar niet van 
harte zouden aanvaarden.  
Ik wens deken Spijkers, ondanks 
alle coronabeperkingen, een 
mooie viering van zijn 
priesterwijding. Volgend jaar gaan 
wij het groots vieren. En voor nu 
Gods zegen voor leven en 
pastoraat. Ik vertrouw erop dat wij 
hartelijk blijven samenwerken.  
 
Mgr. Dr .Gerard de Korte  
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Wat een geluk... 
Ja, het was maandag 26 april een gelukzalig moment, onze broer te zien stralen toen hij verrast 
werd met de prachtige onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij genoot intens 
van de verrassende gebeurtenissen die dag. Zo kennen we hem ook zo graag. 
Nog steeds vertelt hij vol trots hoe hij aan zijn roeping gehoor geeft. Het begon met meneer 
Willems, hoofd van de Deken Wehmeijerschool in Velddriel, die Leendert raakte en hem liet blijken 
dat hij uitblonk. Zijn vader bracht hem vaak op de fiets door weer en wind naar de H. Martinuskerk, 
waar hij als misdienaar de dag voor schooltijd begon. Trouw en doorzettingsvermogen horen bij de 
diepste kernwaarden van Leendert. In de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch is hij gewijd 
door Mgr. Bluyssen, in het bijzijn van zijn trotse familie. 
Naast het oog hebben voor de diaconie in de gemeenschap, 
is het een echte pater familias. Hij volgt ons allemaal op de 
voet en is zeer betrokken bij ons als broer, oom voor de 
neven en nichten en nu ongelooflijk hoe hij echt dol is op alle 
achterneefjes en -nichtjes. Als je zijn appartement 
binnenkomt, word je meteen hierin meegenomen. Het is een 
levend familiealbum dat getuigt van een rijk familieleven. Hij 
is er trots op, met een geweldig uitzicht op de toren van de 
mooie Sint-Petrusbasiliek. 
Ook het samen op vakantie gaan met zijn zus Ria en zwager 
Ad, zijn broer Gerard en schoonzus Miriam zijn van die 
heerlijke momenten. Hij sleept ons dan alle kerken in. Altijd 
even een plekje zoeken om te genieten en dankbaar te zijn. 
Ook genieten van lekker eten zoals een vissoepje, biefstuk 
met frietjes en een groot ijsje na. Het zijn van die momenten 
die hem en ons zo tevreden en gelukkig maken. 
Heel zijn leven lang is Lourdes de plaats waar hij graag is. 
Als we er nog een keer samen heen kunnen, zullen we zeker 
denken aan twee belangrijke vrouwen in zijn leven: Maria en 
zijn eigen moeder die hem altijd kracht en moed gaven.  
Leendert, van harte proficiat met je jubileum! 
 
Gerard en Ria 
 

Vrienden voor het leven 
Leendert en ik hebben elkaar leren kennen op het kleinseminarie Beekvliet. Toentertijd een 
internaat met ongeveer 350 leerlingen. We sloten niet meteen vriendschap. Bijzondere 
vriendschappen waren trouwens verboden. Omdat zijn ouders een winkel hadden, voorzagen ze 
Leendert vaak van een flinke voorraad koeken, en daar liet hij mij van meegenieten, als het eten 
weer eens tegenviel.  
Na ons eindexamen gymnasium in 1964 hebben we samen een tocht gemaakt naar Luxemburg, 

op fietsen met alleen een terugtraprem en zonder 
versnellingen. En met een tentje voor de nacht. Onze 
leraar Frans had ons een brief in het Frans 
meegegeven met de bedoeling dat we via plaatselijke 
pastoors onderweg goede onderkomens zouden 
vinden. Op de eerste dag fietsten we van Deurne naar 
Tilff, een dorpje onder Luik, waar we pas aankwamen 
toen het al donker werd. We troffen de pastoor niet 
thuis en dropen af naar de plaatselijke camping, waar 
twee leuke meisjes ons hielpen bij het opzetten van de 
tent, haast in het stikdonker. Toen begrepen we pas 
waar die brief ons voor moest behoeden… 
Op het grootseminarie in Haaren behoorden we tot 
dezelfde vriendenclub. Toen Haaren in 1967 ging 
sluiten, zette Leendert zijn theologiestudie voort aan de 
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nieuwe faculteit in Tilburg, terwijl ik koos voor Nijmegen. Uit het oog maar niet uit het hart. Later 
troffen we elkaar weer toen hij kapelaan was in Tilburg en ik leraar werd op de plaatselijke 
Pedagogische Academie.  
In de laatste jaren is onze vriendschap helemaal herleefd. We hebben het weer net zo gezellig met 
elkaar als vroeger. Ik heb grote bewondering voor de wijze waarop Leendert als priester 
functioneert: hij is heel gewoon, bijzonder toegankelijk, altijd al een goeierd en dat is hij nog, een 
pastoor met een warm hart voor mensen, die zoekt naar verbinding en daar ook op allerlei fronten 
in slaagt. Zo iemand is een grote zegen voor velen. 
 
Wim Weren 
 

Vriendschap en verbondenheid 
Pastoor Leendert Spijkers: priester gewijd op 29 mei 1971 in de Sint Jan van Den Bosch, door 
Mgr. Bluyssen, en de eerste H. Mis opgedragen op 27 juni in de Moeder-Godskerk te Roosendaal. 
Met ingang van 1 oktober 1999 werd u door de bisschop benoemd tot pastoor van onze parochies 
Sint Petrus te Oirschot en Heilige Bernadette te Spoordonk. 
Bij de installatie in Spoordonk op zaterdag 2 oktober 1999 verschenen er twee prachtige 
regenbogen boven Oirschot: dit zag u destijds als een teken van vriendschap en het verbond 
tussen God en de mensen. 
Met ingang van 15 januari 2000 werd u ook nog benoemd tot deken van het dekenaat Oirschot, als 
opvolger van pastoor H. Maas van de Sint-Odulphusparochie te Best. 
Vele mooie momenten volgden elkaar in rap tempo op in de periode van ruim 20 jaar pastoor in 
Oirschot/Spoordonk. Maar ook verdriet en tegenvallers bleven u niet bespaard, zoals het overlijden 
van uw moeder, de afscheiding van ‘Antonius in Beweging’ in Best, en de capriolen van de pastoor 
in Reusel. 
Vandaag is het echter tijd om feest te vieren: dankbaar kijken wij terug op de periode dat u onze 
pastoor wilde zijn. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! 
Ook Ria en Ad en Gerard en Miriam willen wij in onze felicitaties betrekken, want de band met uw 
familie was en is heel belangrijk voor u. Ook al uw neven en nichten mogen trots zijn op hun ‘ome 
Len’. Geniet van alle aandacht en hulde, die u volledig toekomt. 
 
Ton en Frans Mateijsen – Feijen 
 

Bruggen bouwen 
Beste Leendert, van harte proficiat met deze bijzondere 
mijlpaal, jouw gouden priesterjubileum! 
Al een groot deel van deze periode voel jij je thuis in de 
Oirschotse gemeenschap. Jouw betrokkenheid bij de 
samenleving is groot en je bent een graag geziene gast bij 
veel inwoners, verenigingen en organisaties. Voor veel 
Oirschottenaren ben je in al die jaren op velerlei momenten 
van bijzondere betekenis geweest. En daarnaast zet je je 
vanuit jouw ambt ook in om bruggen te slaan tussen kerk en 
samenleving. Jouw jongensachtige ondeugendheid, humor 
en schalkse blik komen bij al deze gelegenheden 
ongetwijfeld regelmatig van pas. Leendert, onlangs mocht ik 
jou, namens Zijne Majesteit de Koning, onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een zeer 
welverdiende onderscheiding. Namens al onze inwoners en 
het gemeentebestuur van Oirschot van harte proficiat met 
jouw gouden priesterjubileum, veel dank voor jouw 
betrokkenheid de afgelopen jaren en wij kijken uit naar nog 
vele mooie en plezierige jaren van vruchtbare samenwerking! 
Met warme en hartelijke groet, 
 
Judith Keijzers-Verschelling, Burgemeester gemeente Oirschot  
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Grote betekenis voor het sociaal-maatschappelijke leven  
Beste Leendert, 
mede namens Marleen wil ik je van harte proficiat wensen met je gouden jubileum als priester. We 
hebben elkaar sinds onze komst in Oirschot met enige regelmaat ontmoet. Meestal naar 
aanleiding van een officiële hoedanigheid in de Oirschotse, Beerse of Spoordonkse samenleving, 
maar aansluitend hebben Marleen en ik je gelukkig dikwijls ook op een hele informele wijze 
getroffen. Een bijzonder optreden was natuurlijk het samen plaatsen van de haan op de toren van 
de Sint- Petrusbasiliek na de restauratie ervan. Maar ook herinner ik nog ons optreden als 
Sinterklaas en Piet naar aanleiding van een dienstenveiling voor het goede doel. (foto op blz. 12) 
Wij mogen blij zijn dat jij onze pastoor bent. De manier waarop je jouw rol als pastoor vervult is van 
grote betekenis voor het sociaal-maatschappelijke leven in onze lokale gemeenschappen. De wijze 
waarop je leiding geeft aan parochie en dekenaat zorgt voor een hechte verbinding tussen de kerk 
en de mensen in onze gemeente. 
Alleen al het feit dat honderden 
vrijwilligers zich dagelijks inzetten 
voor de kerk geeft aan dat er een 
hechte band is tussen kerk en 
onze samenleving en dat is een 
enorm groot compliment in jouw 
richting. Tien jaar geleden mocht 
ik jou de Penning van Verdienste 
van de gemeente Oirschot 
uitreiken en onlangs kreeg je 
voor de wijze waarop je vijftig jaar 
je priesterschap hebt uitgedragen 
een terechte Koninklijke 
Onderscheiding. 
Nogmaals onze hartelijke 
felicitaties en we hopen dat je 
nog lang onze pastoor bent.  
 
Ruud Severijns 
 

Hij geeft ruimte 
Vanaf 2013 werk ik met deken Leendert Spijkers samen in de fusieparochie Sint-Odulphus van 
Brabant, zodat wij onder zijn leiding één pastoresteam vormen. Wat ik bijzonder aan Leendert 
waardeer is de manier waarop hij veel ruimte geeft aan de verschillende kerkdorpen in de 
fusieparochie, waarover hij pastoor is. In Best is rond deze fusie veel pijn ontstaan. Een pijn die wij 
zeker allen van binnen ervaren. Hij heeft al die jaren enorm verlangd naar toenadering en daarvoor 
open gestaan binnen zijn mogelijkheden. Persoonlijk heb ik ook steeds een zeer collegiale en 
hartelijke samenwerking met hem ervaren. Wij leven in een overgangstijd. Je voelt nu zeker door 
deze pandemie, dat er veel gaat veranderen. Leendert staat daar heel moedig in. Wij weten dat wij 
niet degenen zullen zijn die met onze mensen dat beloofde land zullen binnentrekken. Maar toch 
blijft hij enthousiast in het hier en nu zijn beste krachten geven. Dat doet hij in een voortdurend 

streven naar verbondenheid met onze bisschop 
en met ons hier ter plaatse. Als iemand die voor 
ons klaar staat als iets nieuws zich duidelijk 
aandient. Daar ben ik van overtuigd, omdat ik 
heb gezien dat hij al vaak voor ons heeft 
gestreden. Daarom denk ik dat wij heel blij 
mogen zijn met onze pastoor en deken, en wil ik 
hem heel graag feliciteren met zijn 50-jarig 
priesterjubileum, vooral omdat hij er ten diepste 
naar streeft om iedereen goed te doen. 
 
Dré Brouwers, pastor 
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Iets voor mensen kunnen betekenen 
Pastoor Leendert Spijkers heb ik leren kennen toen ik assisteerde in de 
Sint-Odulphusparochie in Best. Als deken had hij er toen een probleem 
mee dat Haghorst en Biest-Houtakker als parochie opgeheven zouden 
worden en er geen H. Missen meer gevierd zouden worden. Als het 
enigszins kon wilde hij dat uitstellen en hij vroeg mij toen of ik die taak op 
mij wilde nemen met de hulp van Ron, een andere aalmoezenier. Dat 
hebben wij gedaan tot we gevraagd werden de parochie Oost-West- en 
Middelbeers te gaan bemannen, want Biest-Houtakker en Haghorst 
werden een onderdeel van Diessen-Hilvarenbeek. Een paar jaar later 
werd pastoor Spijkers ook de administrator van de Beerzen en ging alles 
door, zoals daarvoor, alleen nu dus onder zijn verantwoordelijkheid. 
Toen kwam er voor hem, mij en de Beerzen een moeilijke periode. 
Vanuit het bisdom was het besluit gevallen dat de kerken in Oostelbeers 
en Spoordonk gesloten moesten worden, omdat zes kerken teveel 
zouden zijn voor de nieuw op te richten parochie Sint-Odulphus van 
Brabant. 
Heel wat uren hebben we erin gestoken om samen te bekijken hoe we dat konden doen met 
behoud van zoveel mogelijk eigenheid voor Oostelbeers. We wisten dat het voor de mensen 
(“onze ouders hebben geld gegeven om de kerk te bouwen, wij hebben hem altijd onderhouden 
[we schreven nog steeds zwarte cijfers] en nu besluit het bisdom hem te sluiten!!!”) verschrikkelijk 
zou zijn. Er is zorgvuldig gekeken naar een nieuwe bestemming, omdat voor Leendert en voor ons 
voorop stond: het gebouw moet voor Oostelbeers behouden blijven. Uiteindelijk zijn we er in 
geslaagd en we hopen nog steeds dat het gebouw op deze manier een centrumfunctie mag 
houden voor de Oostelbeerse gemeenschap. In ons pastoresteam wordt voortdurend overlegd en 
gekeken hoe we zoveel mogelijk voor mensen in onze parochie kunnen betekenen. Hen nabij zijn 
in blije, maar vooral ook moeilijke tijden. Het is een instelling, die Leendert nu al 50 jaar 
waarmaakt. Proficiat daarmee! 
 
Paul Versteegh, aalmoezenier 
 

In de gloria 
Leendert Spijkers,  
“De wereld een beetje beter maken voor de mensen waarmee je werkt” Het zijn letterlijke woorden 
uit de kern die de motivatie vormden voor Leendert om priester te worden. Als kind werd hij al 
geraakt door de Boodschap van de Kerk en de wijze waarop de leiders van weleer daar inhoud 
aan gaven. Mgr. Bekkers en zijn opvolger Mgr. Bluyssen zijn goede voorbeelden voor hem en tot 
op de dag van vandaag is dat te 
merken in Leenderts pastoraat 
van de nabijheid.  
Zelf heb ik Leendert beter leren 
kennen in de tijd kort voordat dat 
ik met functioneel leeftijdsontslag 
ging als hoofdaalmoezenier bij de 
krijgsmacht. Hij realiseerde zich 
als geen ander dat we in het 
pastoraat zouden moeten 
samenwerken om, binnen de 
actuele omstandigheden, de Kerk 
de nieuwe tijd in te leiden. Het 
deed hem merkbaar pijn dat de 
plek van ‘zijn’ Kerk steeds kleiner 
werd in de samenleving. 
Tegelijkertijd weerhield het hem 
niet om vast houden aan zijn vertrouwde adagium: “de kerk is een prachtig medium om iets te 
betekenen voor mensen in vreugde en verdriet”.  
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Tot op de dag van vandaag hebben de pastores van de gefuseerde parochie Sint-Odulphus van 
Brabant zich verbonden in dit adagium. Of met andere woorden die Leendert ooit sprak: “de Kerk 
moet het vriendelijke gezicht van God laten zien en er voor iedereen zijn”. 
We mogen blij zijn met onze pastoor, die op deze wijze trouw blijft aan zijn roeping en ondanks de 
turbulente tijden vasthoudt aan zijn authentieke opdracht. Niet de leer of het instituut staat centraal, 
maar de mens waarin Gods liefde zich openbaart.  
Het pastorale team mag trots zijn op onze jubilaris. Leendert, van harte gefeliciteerd met jouw 
mooie tocht, 50 jaar oplopen en meeleven met mensen die aan jouw pastorale zorg zijn 
toevertrouwd. Voor ons een fijne collega, met recht onze presbyter. Een mijlpaal die respect 
verdient. Lang leve Leendert in de Gloria. 
 
Jan van Lieverloo 
 

Hiep-Hiep-Hiep-HOERA! 
Beste Leendert, een halve eeuw… een gouden jubileum! Voor een bruidspaar dat dit mag 
bereiken is het de bekroning van hun huwelijk, voor een priester van zijn leven en werken in dienst 
van de kerk. Jij bereikt deze mijlpaal op zaterdag 29 mei. Dan is het precies vijftig jaar geleden dat 
je van bisschop Jan Bluyssen in de Bossche Sint-Jan de priesterwijding ontving. In die jaren 
waaide er een vernieuwings-
gezinde geest in de kerk. Je 
werkte met veel enthousiasme in 
Tilburg en werd daarna pastoor in 
Geffen. Nog regelmatig vertel je 
met veel plezier over je 
belevenissen van toen en tekende 
ze op in je ‘dagboek van een 
herder’. De omstandigheden 
werden er niet gemakkelijker op.  
De vernieuwingsgezinde geest 
luwde, leek zelfs helemaal te 
keren… Maar dat ontnam je nooit 
de moed om de kerk een menselijk 
gezicht te geven, integendeel. Met 
nog meer vuur en passie droeg je 
die boodschap uit. Het vertrek uit 
Geffen en Vinkel was niet 
gemakkelijk. In Oirschot kostte het 
wat tijd om te ‘aarden’. Van de 
rivierklei naar het klapzand is ook 
best een overgang. In de bijna 22 
jaar die volgden mocht ik jouw 
naaste collega zijn. Samen 
deelden we de pastorale zorg voor 
parochianen, deden we de vieringen en werkten we samen met zoveel toegewijde vrijwilligers. 
Samen gingen we naar de Chrisma-mis in de Sint-Jan, naar bezinningsdagen, naar de kerk in 
Spoordonk op zondagmorgen, maakten we uitstapjes met de pastoraatsgroep en deden zoveel 
meer. Tijdens een misdienaarsuitstapje naar een survivalpark in Helvoirt wilde ik ook wel eens 
mee klimmen, maar dat mocht niet omdat ik open schoenen aan had. Prompt stelde jij voor om 
van schoenen te ruilen, zodat ik alsnog de boom in kon. Gouden momentjes die ik graag weer 
eens oppoets in het zicht van je gouden jubileum.                                                                                                                                                
Leendert, van harte gefeliciteerd en bedankt voor je collegialiteit en vriendschap! Nog vele goede 
jaren in ons midden gewenst! Volgend jaar gaan we feesten, maar ook nu vatten we er vast ene 
op… 
 
Wilfred van Nunen 
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Een echte mensenmens  
Leendert Spijkers: ruim 20 jaar vriendschap. 
Met het toenmalige parochiebestuur (Jan Vriens, Frans Mateijsen, Jan Rooijackers en Nicoline) 
gingen we eind jaren 90 ietwat onwennig, maar ook nieuwsgierig naar Geffen. We gingen 
kennismaken met de nieuwe, beoogde pastoor. Leendert Spijkers heette hij. Wat zou het voor 
iemand zijn? Het klikte echter meteen. We werden zeer gastvrij ontvangen en het was het begin 
van een mooie vriendschap. Fijn dat je bijvoorbeeld ieder jaar alle parochianen op je verjaardag 
uitnodigt. Dat getuigt van jouw grote liefde voor mensen. Je bent een echte mensenmens. En wat 
zien we je genieten als we met de hele Meidenband een serenade komen brengen!  
 

STABAT MATER 

Dankzij jouw ‘progressieve blik’ veranderde de kerk: de deuren gingen verder open. Zo mochten er 
Stabat Materconcerten in de kerk gehouden worden. Wel een pittige organisatie, maar je vond dat 
de kerk niet alleen voor de eucharistie mocht zijn. Daarna volgden ook de Mattheüs-uitvoeringen, 
Sinterklaasintochten, carnavalsmissen etc.  
 

DIGITALE WERELD 

Nog maar net in Oirschot vroeg je Jan om eens te gaan informeren in Geffen hoe ze daar 
Kerkbalans in een computer deden. Zo schopte je de parochie de digitale wereld in en raakte Jan 
betrokken bij de parochie. Vele vernieuwingen volgden. Ook persoonlijk bleek je een 
computermens. En met plezier hebben we er al die tijd aan meegeholpen. 
 

REIS ISRAËL 

In 2013 mochten we met jou 
een prachtige groepsreis 
maken naar Israël. Een van de 
hoogtepunten was een afdaling 
in stilte naar het Meer van 
Galilea. Met daarna een 
eucharistieviering aan de oever 
van het meer. Daar las je het 
verhaal over de 
wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging van 
Mattheüs. Een prachtig thema, 
dat helemaal bij jou past: 
aandacht voor de ander en 
delen van zorgen. En terwijl het 
water op de achtergrond 
kabbelde, gaven we elkaar 
rond de tafel een hand en 
baden we het Onze Vader. 
Tijdens deze reis kwamen we letterlijk ‘op verhaal’.    
 

RESTAURATIE  

Nicoline had het voorrecht om met de stichting Behoud Sint-Pieter de benodigde financiën voor de 
restauratie van de kerk bijeen te brengen. Samen hebben we leuke acties mogen organiseren, 
zoals concerten en een benefietveiling. Ruim 1000 inwoners, groot en klein, deden mee aan de 
actie om een lei te adopteren! Tijdens de restauratie hebben we samen veel publiciteit gedaan: 
interviews voor Omroep Brabant, het neerhalen van de torenhaan en het inmetselen van een 
koker. Een fantastische periode, met als resultaat een prachtig gerestaureerde kerk, de eretitel 
‘Basiliek’ en het boek ‘Monument in het blauw’! 
 

Leendert, het is een voorrecht om jou als pastoor en als vriend te mogen hebben. Dank je wel voor 
alles wat je voor ons, voor de parochie en voor iedereen gedaan hebt. Voor jou telt echt iedere 
mens, ongeacht opvattingen of religie. Dank je wel voor jouw vriendschap en van harte 
gefeliciteerd met je 50 jaar priesterschap!  
 

Jan en Nicoline van Tiggelen 
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Met hart en ziel 
Leendert, 
van harte gefeliciteerd met uw  
50-jarig priesterjubileum. U hebt er 
lang naar uitgekeken, maar door 
corona moest het een jaar worden 
uitgesteld. 
Op 1 oktober 1999 kwam er een 
nieuwe pastoor in Oirschot, met 
name Leendert Spijkers. 
In een advertentie in het 
Weekjournaal vroeg men een 
huishoudelijke hulp voor halve 
dagen op de pastorie. Ik heb heel 
erg getwijfeld, mijn man Gijs was 
nog maar kort overleden, maar 
uiteindelijk heb ik toch 
gesolliciteerd. Al gauw kreeg ik 
bericht dat ik was aangenomen en 
per 1 oktober kon beginnen. 
Het was natuurlijk wel spannend en 
even wennen, maar dat was het 
voor u natuurlijk ook. Maar het viel 
reuze mee. Ik werd heel vriendelijk ontvangen en voelde me al snel op mijn gemak. Belangrijk voor 
mij was, dat ik alle vrijheid kreeg om het op mijn manier te doen. 
’s Morgens word ik altijd ontvangen met een kopje koffie en praten we even bij. Hoe luxe kun je het 
hebben! Daarna ga ik aan de slag. Gewoon het werk dat er in ieder huishouden gedaan moet 
worden. 
In de loop van de ochtend is er ook nog even een moment van samenzijn op het pastoraal 
centrum. Ook dat moment is me heel dierbaar omdat ik er veel goede, lieve mensen ontmoet en 
ontmoet heb. En het gaat er altijd heel gemoedelijk aan toe. 
Leendert, met liefde en plezier heb ik voor u gezorgd en ben dankbaar dat ik dat heb kunnen en 
mogen doen.  
Maar vandaag is het uw dag, 29 mei 2021, 50 jaar priester met hart en ziel. Blijf gezond en op naar 
het feest volgend jaar. 
 
Tonnie van Overbeek 
 

Met het geloof als leidraad 
Zaterdag 29 mei 1971, 50 jaar geleden en evenals dit jaar,  
zaterdag 29 mei 2021, een bijzondere zaterdag. 
De pastoor zegt vaak: “Wat scheelt een kwartier op de 
eeuwigheid?” En ook 50 jaar heeft geen enkele invloed op de 
eeuwigheid, maar wel op een mensenleven. 
Vol overtuiging al 50 jaar lang de destijds ingeslagen weg te 
blijven volgen, dat verdient een welgemeend compliment voor 
zijn rotsvast vertrouwen in zijn roeping. Want negatieve kerkelijke 
publiciteit en algehele ontkerkelijking hebben dat pad in al die 
jaren vaak gekruist. Maar met het geloof als leidraad in zijn leven 
en ambt, een goddelijke TomTom als het ware, en de overtuiging 
om dat geloof een menselijk gezicht te geven en zo ook uit te 
dragen, is de dag van zijn gouden priesterjubileum aangebroken, 
met hopelijk nog vele mooie dagen in het verschiet. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Marieke Lieshout 
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Een harde werker 
Zeereerwaarde pastoor Spijkers, Beste Leendert, 
allereerst wil ik je van harte feliciteren met je gouden priesterjubileum, een bijzonder moment om 
even bij stil te staan. Toen jij vijftig jaar geleden priester werd gewijd was dat in een tijd waarin de 
katholieke kerk in beroering was. Vele priesters besloten hun ambt neer te leggen en uit te treden. 
Jouw roeping was echter zo sterk dat jij doorzette en je liet wijden. Je hebt vervolgens het 
priesterschap met veel enthousiasme bekleed. Vooral in het pastorale werk voel jij je zeer thuis. 
In het normale leven doen mensen vaak, naarmate ze ouder worden, een stapje terug. Bij jou zie 
ik het omgekeerde. Je wordt deken van dekenaat Best-Oirschot, dat later wordt uitgebreid met 
dekenaat Bladel, sinds 2014 ben je pastoor van de fusieparochie Sint-Odulphus van Brabant. Je 
bent enkele jaren titulair pastoor geweest in Reusel/De Mierden. Taken die de nodige 
hoofdbrekens met zich meebrachten. 
In alle functies ontpopte jij je als een harde werker, die graag de regie in handen houdt en van 
alles op de hoogte wil blijven. Een bestuurder met veel ervaring. Een stapje terugzetten of het wat 
kalmer aan doen past niet bij jou. 
Helaas kunnen we dit jaar jouw jubileum niet op gepaste wijze vieren. Hopelijk kunnen we je in 
2022 voldoende in het zonnetje zetten en je op de juiste wijze bedanken. 
Bij deze alvast een eerste dank je wel. 
 
Gerard Beenker, vicevoorzitter van het bestuur van de parochie Sint-Odulphus van Brabant 
 

Een tomeloze energie 
Leendert, 50 jaar priester 
Beste Leendert, 
ter gelegenheid van je gouden priesterjubileum wil ik je graag feliciteren en mijn waardering 
uitspreken voor je inzet voor de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Een mooi moment om terug 
te blikken, maar ook om vooruit te kijken. De coronamaatregelen laten thans geen groot feest toe. 
Maar iets wat in het vat zit, verzuurt niet. Volgend jaar, zondag 29 mei 2022, precies één jaar na 
het 50-jarig jubileum, hopen we samen met de geloofsgemeenschap Oirschot/Spoordonk jou een 
mooi feest te mogen aanbieden.  
Bij jou leefde al heel vroeg het besef dat je priester wilde worden. Een duidelijke roeping in een 
roerige tijd. Het waren de eerste jaren na het Tweede Vaticaans Oecumenische Concilie. De 
voorgestelde moderniseringen heb je omarmd en uitgedragen.  
In oktober 1999 mochten we je welkom heten in 
de parochie H. Bernadette te Spoordonk, later 
de Pastorale Eenheid Oirschot/Spoordonk en 
inmiddels de parochie Sint-Odulphus van 
Brabant. In plaats van minder werk, als de jaren 
vorderen, kreeg je er alleen maar meer werk bij. 
Met een tomeloze energie, maar ook met de 
daarbij behorende zorgen. “Kerk zijn”, zo zei je 
eens, “is werk in uitvoering, elke dag opnieuw.” 
Je vormt een prima tandem met Wilfred, onze 
diaken en het gehele pastorale team.  
Je bent een warm en sociaal voelend mens, 
innemend en gastvrij, maar tevens iemand die 
weet wat hij wil. Met een eigen mening, 
vasthoudend, controlerend en niet makkelijk 
loslatend. En dat tegen de achtergrond: er zijn 
voor de medemens. Je opent de deur, de kerk 
voor iedereen die wil binnenkomen. Daarbij ben 
je graag onder de mensen. Je hebt mensen 
nodig, zoals de medemens jou nodig heeft. 
Nogmaals gefeliciteerd en blijf gezond. 
 
Tiny Renders 
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Vertrouwde herder 
Beste Leendert, 
priester worden, dat doe je niet voor even, 
soms is het wat korter dan verwacht, maar vaak ook voor het leven. 
Het heeft ons veel goeds gedaan, 
dat jij als pastoor naar Oirschot en Spoordonk mocht gaan. 
Bij jouw komst in 1999 werd door 1 persoon heel sterk gezegd, 
dat pensioenleeftijd niet betekent, dat deze pastoorsfunctie dan meteen wordt neergelegd. 
Misschien was het net teveel om op dat moment die belofte te accepteren, 
en de tijd zou het leren.  
Van de verplichte tenminste 12½ jaar, 
maakte jij een veel groter gebaar. 
Inmiddels zijn wij bijna 22 jaren verder, 
en ben je nog steeds onze vertrouwde herder. 
Het gouden priesterfeest van 2021 maakt de functie van 50 jaren bijzonder fijn, 
waarvan er 22 in Oirschot en Spoordonk zijn. 
Als priester was je kapelaan, werd je pastoor, rector en deken, 
niet altijd het meest makkelijke, maar nooit 
bezweken. 
Jij kreeg het voor elkaar met iedereen om te 
kunnen gaan, 
zonder ooit echt tegenover iemand te hoeven 
gaan staan. 
Onze dank, respect en waardering voor jou is 
van harte oprecht, 
voor iemand die doet wat hij zegt. 
Ook al komt er ooit een einde aan deze zware 
taak misschien, 
hopen wij jou als emeritus toch nog vele jaren 
te mogen zien. 
 
Thea en Leo van Nunen 
 

Bezielen en verbinden 
Van harte gefeliciteerd Leendert! 
We leerden elkaar zo’n twintig jaar geleden kennen. U organiseerde bijeenkomsten met de 
vicevoorzitters van de parochies van het toenmalige dekenaat, van Best tot Hilvarenbeek. U wilde 
graag horen wat er in diverse parochies speelde, maar vooral wilde u bezielen en verbinden!  
En dan, de fusie van de voormalige parochies tot de nieuwe parochie Sint-Odulphus van Brabant. 
‘Een actieve, warme, gastvrije en inspirerende gemeenschap in Best, Oirschot en de Beerzen’, 
daar moest de nieuwe parochie voor staan. Geen gemakkelijke opgave, in een, zeker voor de bij 
de H. Antoniuskerk betrokken parochianen, moeilijke tijd! Een blik van verstandhouding van u, 
deed mij vaak goed.  
U bent een actief lid van de redactie van de Nieuwsbrief: draagt ideeën en onderwerpen aan en 
zorgt voor kopij. U geeft altijd een blijk van waardering als de editie klaar is.  
Als ervaren leidsman mocht ik u meemaken tijdens de bedevaart naar Lourdes, ruim twee jaar 
geleden. Daar genoot u zichtbaar van. Ook hier had u aandacht voor verbinding. Waardevolle 
ervaringen rijker keerden we terug, maar u organiseerde ook nog een bijeenkomst om na te praten 
en foto’s te delen. 
Beste Leendert, bij uw 50-jarig priesterjubileum, kan ik alleen maar met veel respect, dankbaar zijn 
dat ik u heb mogen leren kennen als een gelovige, gastvrije pastoor, verbindend, bemoedigend, 
luisterend, soms ongeduldig, meedenkend en meewerkend, met aandacht voor de mensen!  
Van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum en hopelijk zijn u nog vele gezonde jaren in ons 
midden gegund! 
 
Theamarie Geilleit-Goossens 
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Ene gewone mens 
Bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van onze 
pastoor Leendert Spijkers de volgende overweging. Iemand 
die zo lang zo’n ambt vervuld moet wel zeer gedreven zijn 
en werken vanuit een roeping, anders houdt hij het, op de 
manier waarop hij er invulling aan geeft, niet zo lang vol. 
Leendert wil graag dat in zijn parochie ruimte is voor 
iedereen; hij wil een open, gastvrije kerk zijn waarbij de 
kerk er is voor de mensen en niet andersom. Om dat te 
bereiken staat hij graag tussen de mensen als ‘ene gewone 
mens’, wars van status. Het managen van zo'n grote 
parochie en het aansturen van zijn pastoraal team en 
honderden betrokken vrijwilligers vraagt echter veel meer 
dan alleen aanwezig zijn. Hij slaagt daar heel goed in, maar 
als er eens problemen zijn tussen mensen kan hij daar 
gruwelijk mee zitten ook als hij daar zelf geen debet aan is. 
Als alles in goede harmonie verloopt dan is hem dat meer 
waard dan welk cadeau ook. 
Omdat hij het voor iedereen goed wil doen kan hij moeilijk 
nee zeggen, maar als 76-jarige zou hij zich wat minder 
moeten belasten. Naast zijn vele activiteiten vindt hij 
ontspanning in het bezoeken van sportwedstrijden, waarbij 
het soort of het niveau hem niet veel uitmaakt. 
Terugkijkend denk ik dat hij tevreden kan zijn naar wat hij hier heeft neergezet en ik hoop dat hij 
nog geruime tijd in goede gezondheid in onze parochie actief kan blijven. 
 
Harrie van Moorsel 
 

De mens is belangrijk 
Pak em beet 25 jaar geleden -wij woonden toen nog in Best- was ik lid van een 
ochtendzwemclubje. Iedere morgen tussen 7 en 8 uur gingen we zwemmen in het overdekte bad 
in Best. Daar leerde ik Leendert kennen, die altijd samen kwam met Jan van de Schoot zaliger, 
destijds vicevoorzitter van de parochie. 
Toen we in Oirschot kwamen wonen, in 2002, vroeg Jan van der Schoot mij of ik hem wilde 
opvolgen in het kerkbestuur. “Jan”, zei ik, “ik kom niet zo vaak in de kerk.” “Dat geeft niks bij deze 
pastoor”, zei Jan.  
Dat bleek helemaal te kloppen. Ik ben er nooit door hem op aangesproken. Wel zei hij een keer 
tijdens een vergadering dat hij wel van die ‘randgelovigen’ hield. Die houding is, zoals ik het heb 
beleefd, karakteristiek voor de manier waarop hij zijn priesterschap vorm geeft: de mens is 
belangrijker dan het instituut. 
We hadden elke week bestuursvergadering bij Leendert. Ik ben er altijd met plezier naar toe 
gegaan, wat natuurlijk ook had te maken met de uitstekende andere bestuursleden. 
De negen jaren in dat bestuur zijn voor mij omgevlogen. Het was boeiend, leerzaam en effectief. 
En ik heb veel goeie mensen leren kennen. 
Ik ben Leendert dankbaar voor die mooie tijd. Ik wens hem een in alle opzichten gouden 
priesterfeest. 
Enneh... Leendert, ik hoop dat je daarna op een gegeven moment, na een leven van 
dienstbaarheid, ook eens aan jezelf kunt gaan denken. Dat heb je langzamerhand wel verdiend. 
 
Huub van Griensven 
 

Goed met elkaar overweg kunnen 
Op 29 mei is het de dag dat pastoor Spijkers 50 jaar geleden tot priester is gewijd. Van harte 
gefeliciteerd en met de hoop dat hij nog in goede gezondheid hier in Oirschot mag wonen. 
Jammer dat hij zijn feest nu niet kan vieren in deze coronatijd.  
Ik heb het geluk gehad dat ik 39 jaar in een klein gedeelte van de pastorie heb mogen wonen. 
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We hebben al die jaren goed met elkaar overweg gekund. Er is nooit een verkeerd woord gevallen 
en we hebben elkaar geholpen waar het nodig was. 
Nu ben ik verhuisd naar de Sint Jorisstraat en woon ik weer in de buurt van de pastoor! Voor alle 
goede hulp bij die verhuizing wil ik de pastoor en het kerkbestuur heel hartelijk danken!  
 
Jeanne van Kronenburg 
 

Het gaat u goed af 
Pastoor Spijkers, 
Natuurlijk kende ik u al door het bijwonen van vieringen, maar ik leerde u pas goed kennen toen ik 
als vrijwilliger op het parochiesecretariaat kwam werken. Toen ik, op uw verzoek, gevraagd werd 
om coördinator van het secretariaat te worden, werd het contact nog intensiever. 
U bent zeer secuur en u maakt graag een planning op lange termijn. Daar gaat ook mijn voorkeur 
naar uit. Wat dat betreft kunnen we dus goed samenwerken. Afgelopen jaar was het plannen vaak 
moeilijk en moest er voortdurend gewijzigd worden. Dat kostte veel tijd en inspanning. 
Bij u komen de parochianen op de eerste plaats en daar hebt u alles voor over. Opvallend is dat u 
zoveel parochianen bij naam kent en goed namen kunt onthouden. 
U bent zeer goed ingeburgerd in Oirschot. Als u iets besproken hebt op het secretariaat vertrekt u 
altijd met: “Bedankt hè! Houdoe!” 
Als deken van Bladel en Oirschot kreeg u vaak te maken met grote problemen, waarbij u als 
mediator moest optreden. Dat gaat u goed af. 
Ik ben een jaar jonger dan u en al meer dan 13 jaar met (vervroegd) pensioen. U bent nog steeds 
volop actief, weliswaar met de gewaardeerde ondersteuning van pastor Wilfred van Nunen. Zeer 
bewonderenswaardig. 
Ik wens u van harte proficiat met uw 50-jarig priesterschap en bedank u voor de prettige 
samenwerking, die hopelijk nog vele jaren zal voortduren, op welke wijze dan ook.  
“Houdoe en bedankt!” 
 
Piet Renders 
 

Dat dit allemaal kan!  
Beste Leendert, 
van harte gefeliciteerd met je gouden jubileum! 
Wat fijn dat je dat in goede gezondheid in onze 
parochie mag vieren! 
Met veel plezier doe ik vrijwilligerswerk in en om jouw 
prachtige basiliek. In die hoedanigheid heb ik 
regelmatig contact met je en dat verloopt altijd op een 
fijne en prettige manier. 
Ik weet dat je veel zorg hebt voor ons, parochianen, 
maar ook voor de inrichting en het onderhoud van ons 
kerkgebouw en dat waardeer ik heel erg. 
Net als veel Oirschottenaren en niet-Oirschottenaren 
vind ik het geweldig dat je onze basiliek ook openstelt 
voor concerten als Mattheüspassion en Stabat Mater, 
en voor meer wereldse activiteiten als carnaval, de 
intocht van Sinterklaas en Halloween. Al vaak kreeg ik 
het volgende te horen: “Geweldig, dat dit allemaal kan 
bij jullie pastoor!” Jij zet de deuren van het Huis van 
God letterlijk open voor iedereen! 
Als de kerk weer eens paars, rood of groen moet worden aangelicht, verleen jij meteen alle 
medewerking! Dat betekent voor mij dan weer wat extra werk, maar dat heb ik er graag voor over 
en dan zit ik tenminste niet de hele dag in het café…;-)  
Ik hoop nog lang met je te mogen samenwerken en wens je nog vele gezonde jaren. 
 
Leo van de Laar 
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Meneer pastoor 
Het is een plezier om met pastoor Spijkers samen te mogen werken, omdat zijn positieve en 
nuchtere kijk op onze wereld relativerend werkt. Ik ken weinig mensen, die zo betrokken zijn bij 
een gemeenschap als hij. In de tijd dat ik op basisschool De Linde werkte, kwam hij in groep 4 om 
de voorbereiding op de Eerste Communie te doen. Hij begon elk jaar steevast de les met een 
‘rondje voorstellen’ en luisterde aandachtig naar wat de kinderen over zichzelf te vertellen hadden. 
Heerlijk om te zien en te horen, dat hij altijd belangstellende vragen richting de kinderen had en 
ook heel frappant, dat hij vaak meteen een link wist te leggen met de rest van het gezin. Waar 
anderen altijd moeite hebben met namen onthouden, moet ik hier zeker vertellen dat hij als een 
van de weinigen altijd na het rondje voorstellen meteen alle namen in zijn geheugen had staan. 
Later in het jaar bij de Communieviering wist hij dan nog steeds welk kind hij voor zich had en ook 
bijzonderheden wist hij zich nog te herinneren. 
Oprechte interesse in mensen is een van de belangrijkste eigenschappen, die het werken met 
mensen tot een succes maakt en dat is nu juist de eigenschap waar Leendert in ruime mate over 
beschikt. Het is hier in onze parochie zeker zo dat de juiste man op de juiste plaats zit.  
Heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking. Zowel bij de vieringen met kinderen in het 
algemeen als voor al die communievieringen in het bijzonder. 
 
Ellen Rooijackers 
 

 
De gave van de juiste woorden geven 
Gefeliciteerd met het 50-jarige priesterschap! 
Zowel in ons werk als privé hebben we u leren kennen als een betrokken man. We hebben mogen 
deelnemen aan gesprekken over het geloof op de basisscholen.  
Als huisartsen in Oirschot komen we u tegen tijdens ons werk. Momenten waarin we elkaar soms 
treffen op feestelijke momenten maar vooral op momenten van afscheid.  
Uw gave om de juiste woorden te geven aan persoonlijke omstandigheden van mensen sieren u.  
Passende woorden op momenten waarop het afscheid steeds dichterbij komt. 
Troostende woorden als men een dierbare heeft verloren. 
Proostende woorden als er feestelijke gelegenheden zijn. 
Maar ook humor behoort u toe. 
Trots zijn we op de korte lijntjes die wij, als huisartsen met u hebben. 
Trots zijn we ook om lid te zijn van uw parochie.  
 Wij wensen u veel geluk! 
  
Anniek Sonnenschein en Agnes Kuiper 
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Altijd open voor ideeën 
Zeereerwaarde heer pastoor, beste Leendert, 
Wij beiden zijn opgegroeid in een katholiek gezin kort na de oorlog. Jij tussen de rivieren en ik aan 
de Belgische grens. Wij werden misdienaar en de kerk was belangrijk in ons jonge leven. We 
waren gelukkig en wisten niet beter. 
Voor jou was het duidelijk dat je priester wilde worden en ging naar Beekvliet en later naar Haaren 
en Tilburg. Tijdens jouw studie werd het Tweede Vaticaans Concilie gehouden, bekend geworden 
als de kerkvergadering van het 'aggiornamento': het ‘bij de tijd brengen’ van de Katholieke Kerk. In 
1971 werd je door Mgr. Bluyssen tot priester gewijd, nu 50 jaar geleden, een goede reden om hier 
dankbaar bij stil te staan. 
Hoewel mijn leven anders liep ben ik altijd nauw betrokken geweest bij de kerk. En zo terugkijkend 
vraag ik mij af: hoe hebben wij het 'aggiornamento' ervaren? Ik was zeer enthousiast met alles wat 
er komen ging, maar wat is ervan terecht gekomen? Onze kerk vergrijst en de kerk is voor de 
jongere generatie niet meer zo vanzelfsprekend. Dat wil niet zeggen dat ze geen spirituele 
beleving hebben. 
Jij hebt dat allemaal meegemaakt als priester van de kerk. Hoe heb jij het ervaren? Je bent zeer 
ruimdenkend en iedereen is welkom ongeacht geloof, ras, gender en noem maar op. 
Met het aanvragen van een lintje is het nog duidelijker geworden hoe jij, binnen en buiten de kerk 
en Oirschot, gewaardeerd wordt. 
Naast acoliet en koorzanger hebben wij, al die jaren dat jij in Oirschot bent, veel contact gehad 
namens Kerk & Wereld en met name de Vastenactie en de Oecumene. Jij stond altijd open voor 
ideeën en wist die enthousiast te ondersteunen. 
Leendert, bedankt dat je al meer dan 20 jaar onze pastoor mag zijn. Ik wens je van harte proficiat 
met jouw gouden jubileum en alle goeds voor de toekomst. 
 
Jan Jansen 
 

Betrokken 
Beste Leendert, 
van harte gefeliciteerd met je 50-jarig priesterfeest. Ik wil de felicitatie onderstrepen met de muziek 
van ‘Glory to God in the highest’ uit de Messiah van Händel. 
Ongetwijfeld herinner je je de priesterwijding als afsluiting van 
het Groot Seminarie. De volle kerk, het liggen ter aarde, de 
handoplegging en het ‘Veni Sancte Spiritu’. Je eerste accenten 
liggen op de parochie en bij sociale activiteiten. Maar later werd 
het leven rijker en zinvoller in je sociale betrokkenheid. 
Ik denk dat de hoogtepunten lagen in je pastoraat in Geffen en 
nu in Oirschot. Je bent een ware Pater Familias. Je sociale 
betrokkenheid werd alleen maar groter door de fusie van de 
parochies binnen je dekenaat waar je nu al jaren DE deken bent. 
We hebben aanvankelijk wat aan elkaar moeten wennen, maar 
met de tijd groeide onze wederzijdse betrokkenheid. Door de 
corona-impact heb je het orgel een plaats gegeven in de 
diensten. Als ik nu de sacristie binnen kom zie ik een glimlach en 
mag ik alles weer opluisteren. 
Soms mag ik delen in je bezorgdheid over van alles en nog wat. 
Je betrokkenheid bij het sociale leven in Oirschot, je spanningen 
in het dekenaat, het richting geven in de parochie, en het contact 
met de bisschop, enerzijds de gehoorzaamheid en anderzijds de 
eigen invulling in de parochie.  
Ik wens je rust toe in al je beslommeringen en zeker in het 
opdragen van de H. Mis.  
Geniet van alle festiviteiten.  
Een fijne waardevolle herinnering toegewenst! 
 
Gerard Hafkenscheid 
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Een mooie samenwerking 
Beste pastoor Spijkers  
Gefeliciteerd met uw 50-jarig priesterjubileum, 50 jaar in het teken van 
de Katholieke kerk. Op 29 mei denkt u ongetwijfeld terug aan de weg die 
u gegaan bent; hoe u als jongeman het besluit hebt genomen om als 
priester God te dienen en wat dit voor u gebracht heeft.  
Wij kennen u al een aantal jaren en onderhielden steeds op een prettige 
manier contact met elkaar. Zo bent u in het verleden te gast geweest in 
onze refter en vertelde u onze zusters over uw reis naar het Heilig Land. 
Het was een prachtige reis en vol gloed en begeestering deed u uw 
verslag. 
Pas echt goed hebben wij u leren kennen vanaf begin dit jaar. De congregatie was op zoek naar 
een priester voor het verzorgen van de eucharistie en andere liturgische vieringen. Samen met het 
team van uw parochie ging u serieus in op onze vraag en kwam er een mooie samenwerking tot 
stand. Uw manier van eucharistie vieren past bij ons. Eenvoudig, zonder opsmuk en met oog voor 
de huidige wereld van alledag, weet u ons te raken in ons geloof. U bent een Herder voor de 
parochie van Oirschot, u heeft dit steeds met verve uitgedragen. U bent daarmee van grote 
waarde zowel voor de parochie als voor ons, Franciscanessen van Oirschot. Ons altaar staat altijd 
voor u klaar, nu en in de toekomst. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd; God zal het u lonen. 
 
Zusters Franciscanessen 
 

Een goede buurman 
Dag meneer pastoor, 
toen 19 jaar geleden bekend werd dat wij naar Oirschot zouden gaan, hadden wij van u nog nooit 
gehoord, maar dat duurde niet lang. Van vrienden uit Geffen hoorden wij dat u daar pastoor was 
geweest en ze zeiden: “Dat is een hele goede pastoor!” En die bevestiging kregen we vanaf het 
begin dat we in Oirschot waren. U was een goede buurman. In tijden van nood hielp u ons uit de 
brand en daar blijven wij u eeuwig dankbaar voor. 
Hartelijk dank voor alles. 
 
Zusters Karmelietessen 
 

Bovenal mens 
Leendert Spijkers, priester, pastoor, maar bovenal mens, een mens met het hart op de juiste 
plaats. Een man van zijn woord. Een man waarbij 
je je op je gemak voelt, iemand die een serieus 
gesprek op prijs stelt, maar een goede grap zeker 
weet te waarderen. Een man met een luisterend 
oor, en ogen die jou zien. Hij is iemand die 
gastvrijheid in zijn vaandel draagt, die openstaat 
voor vernieuwing, die met de tijd meegaat. Hij is 
een groot man, die het kleine, de eenvoud zeer 
waardeert. Dat we nog lang van zijn kwaliteiten 
mogen genieten, dat hij nog lang in ons midden 
mag zijn. Dat is wat ik hoop en wens. Graag sluit ik 
af met een kort gedichtje van Toon Hermans.  
 Leven 
 Mijn leven is oneindig groot, 
 de hele mensheid woont er in, 
 als het alléén mijn leven was, 
 dan had het hoegenaamd geen zin. 
 
Toos Habraken 
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Een stevige boom 
Een gouden dag ga je beleven, 
met slingers van vreugde, en van trouw, 
van woorden: “weest allen eensgestemd”… 
een leven dat jij je voor ieder wensen zou! 
50 jaar geleden heb jij die uitgesproken, 
nog altijd gelden zij, voor groot en klein,  
ze begeleid(d)en ook de vergulde boodschap: 
“laat er geen verdeeldheid onder u zijn”.  
Jij hebt heel wat stormen het hoofd geboden, 
jij, stevige boom, vol tak en vrucht, 
maar bij verdeeldheid onder de mensen, 
sloeg je niet, nooit, op de vlucht! 
Paulus schreef, en jij citeerde: 
“weest volkomen één van zin”, 
en “één van gevoelen”, ook zo belangrijk, 
want liefde staat er bij alles midden in. 
Leendert, jouw motto van een halve eeuw geleden, 
is nog altijd krachtig, een heel actuele; 
daarom: een gouden dag ga je beleven, 
geniet intens van de bewondering van velen.  
Van harte, Leendert, en voel je volkomen 
eensgezind, warm en van goud; 
wéét dat er een hele stoet van mensen 
heel blij is met jou, en van je houdt. 
 
Christianne van de Wal  
 


