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EXTRA 

22 februari 2021                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
 

Beste mensen, 
 

Ook in de veertigdagentijd willen wij met u verbonden blijven. Daarom sturen wij u vandaag weer 

een extra-nieuwsbrief.  
 

Wij wensen u opnieuw veel leesplezier ! 
 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

• Gedurende de afwezigheid van pastoor Van Meijl zullen de pastorale taken worden 

waargenomen door het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie. Voor spoedeisende, 

pastorale zorg kunt u contact opnemen met het secretariaat in Geldrop dat te bereiken is via 

telefoonnummer 040-2862364. 
 

• Voor reserveringen, opgeven van misintenties en overige parochiezaken kunt u op de pastorie in 

Leende terecht. Op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur is er altijd iemand aanwezig om u 

te woord te staan. 
 

• Op zondag 28 februari is er om 09.30 uur een eucharistieviering in onze kerk. Enkele dames van 

ons parochieel dameskoor zullen dan weer voor de muzikale invulling zorgen.  
 

• Ongetwijfeld heeft u in de week voor carnaval de enorme hoogwerker in de omgeving van de 

kerktoren zien staan. Deze werd ingezet voor onderhoudswerkzaamheden van KPN aan hun 

zendinstallatie die in onze kerktoren hangt.  

 

 

VIER PASEN 

De Nederlandse bisschoppen hebben bij de start van de veertigdagentijd de nieuwe website Vier 

Pasen www.vierpasen.nl gelanceerd. Pasen valt dit jaar op 5 april. Maar omwille van de 

coronapandemie is de kans erg groot dat er dan nog altijd beperkende maatregelen van kracht zijn. 

De bisschoppen roepen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. 

De gelegenheidswebsite die op Aswoensdag 

online ging, biedt links en materiaal om de 

veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te 

beleven en te vieren. Op die site worden in de 

Goede Week (de week vóór Pasen) ook meerdere 

filmpjes gepubliceerd, waarin bisschoppen 

persoonlijk uitleg geven bij belangrijke 

onderdelen van de Goede Week en Pasen. Er is 

ook een link naar de vastenactie om in de veertig 

dagen ook iets te doen voor anderen. 

De Nederlandse bisschoppen moedigen hun achterban aan om Pasen in elk geval niet ongemerkt 

voorbij te laten gaan.  

 

http://www.vierpasen.nl/
http://www.vastenactie.nl/
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VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST 
 

Net als andere jaren organiseren de parochiële Missiecentra in de H. Nicasiusparochie de 

Vastenactie in de veertigdagentijd. De campagne staat net als het afgelopen jaar in het teken van 

beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen 

namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te 

meer voor de bijzondere tijd waarin we nu leven. 
 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 

vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp 

van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend 

jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de 

Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel 

meer mensen een steuntje in de rug geven om hen 

te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, 

zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.  
 

Wat doet Vastenactie? 

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en 

ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder 

meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van 

lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen 

komen van hun (deeltijd)baan.  

Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen, zoals het verhaal van Patrick 

Siluyele uit Mbala in Zambia - nu 24 jaar - die als blikvanger op de promotiefolder staat. Hij kreeg 

de kans de opleiding voor kleermaker te volgen. Naast dat hij er een mooi inkomen voor de familie 

mee genereerd draagt hij zijn kennis en vaardigheden ook uit aan anderen in zijn omgeving!  
 

Wat kunt u bijdragen? 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt: 

• € 24,00    : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen; 

• € 40,00    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas; 

• € 160,00  : een beroepsopleiding (elektriciën, kleermaker, monteur) van drie maanden. 
 

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.  

Naast dat er in alle kerken in onze parochie de mogelijkheid wordt geboden een donatie te doen 

voor het Vastenactieproject zal er in Sterksel en Leende extra gefolderd worden. In Leende kunt u 

uw donatie in de deurbrievenbus van de Pastorie doen onder vermelding van “Vastenactie”. 

Rechtstreeks doneren aan Vastenactie kan uiteraard ook: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van 

Vastenactie, Den Haag 

 

  

TER OVERWEGING 
 

Aan het begin van de Veertigdagentijd heeft onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, weer een woord 

van bemoediging geschreven. U kunt dit lezen via de link https://www.bisdomdenbosch.nl/plaatsen-

van-genezing/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================== 

Deze extra Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het parochiesecretariaat in Leende. 

Het parochiesecretariaat is hier tijdelijk elke werkdag open van 9.30 – 10.30 uur. Telefoon 040-

2061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl   
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