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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
Ook deze week sturen wij u weer een nieuwsbrief. Wij informeren u graag over Palmzondag, de
Goede Week en Pasen
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. Ook voor de planning van dopen (zodra dit weer mogelijk is) kunt u contact
opnemen met het parochiesecretariaat in Leende.

•

Op zondag 28 maart, palmzondag is er om 10.00 uur (!!!!) een eucharistieviering in onze kerk.
Deze viering zal door enkele leden van het dameskoor worden opgeluisterd. Tijdens deze
viering worden de palmtakjes gewijd en uitgereikt.
Naderhand zijn gewijde palmtakjes eventueel verkrijgbaar aan de pastorie (op werkdagen tussen
09.30 uur en 10.30 uur).

•

In deze coronatijd heeft onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, een elfde woord van
bemoediging geschreven. U kunt dit lezen via de link https://www.bisdomdenbosch.nl/eenzorgzaam-mens-gedachten-bij-het-jozefjaar/

VIERINGEN GOEDE WEEK - PASEN
De Veertigdagentijd vordert gestaag. We gaan langzaam
op naar Pasen. Mogelijk zullen er tegen die tijd nog steeds
beperkingen zijn rond het aantal bezoekers en koorgezang,
maar toch vieren we de Goede Week en Pasen! In onze
kerk zullen de volgende vieringen worden gehouden:
-

Zondag 28 maart:
Vrijdag 2 april:
Zondag 4 april:
Maandag 5 april:

Palmzondag
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag

10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Kruisweg
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Wij zijn heel blij dat u met Pasen naar onze kerk wilt komen, toch willen wij u vragen om vooraf te
reserveren en uw bezoek te spreiden over Eerste Paasdag (4 april), Tweede Paasdag (5 april) en
Beloken Pasen (11 april). Reserveren kan op de gebruikelijke manier via het parochiesecretariaat in
Leende (per e-mail of telefonisch).
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OVERLEDEN
* 18 maart 2021 : Nellie Maas-Thijssen, weduwe van Fons Maas. Zij woonde de
laatste tijd in Leenderhof, maar heeft voorheen gewoond in de Broekerstraat in
Leende en is 89 jaar geworden. Op dinsdag 23 maart is er voor haar een – vanwege
coronamaatregelen besloten – eucharistieviering en wordt zij nadien naar haar laatste
rustplaats op onze begraafplaats begeleid.
Ons medeleven gaat uit naar deze familie en ieder die door dit overlijden getroffen
is. Wij wensen de nabestaanden 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.

VIER PASEN!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er
dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de
coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis
Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op
de speciale website www.vierpasen.nl. De site biedt links en
downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te
beleven en te vieren.
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan’, dat is de boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website
www.vierpasen.nl. Op deze website staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link
naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen
doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven
in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te
vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd.
De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd,
waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en
Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe
de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven.
Doe mee, Vier Pasen!

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST
De Veertigdagentijd nodigt ons uit om te delen met hen die het niet zo goed hebben als wij. Het is
een oproep om iets van onze welvaart te geven aan hen die het hard nodig hebben. In onze vorige
Nieuwsbrief vroegen wij de aandacht voor het project van de Vastenactie: werken aan je toekomst.
De envelopjes van de Vastenactie liggen inmiddels in de kerk, bij de uitgangen én in de Mariakapel.
U kunt hierin uw bijdrage doen en de envelop in de collectebus of deurbrievenbus van de pastorie
deponeren. Hartelijk dank voor uw steun om mensen in ontwikkelingsgebieden gelukkig te maken.
======================================================================
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 0402061215. E-mailadres: parochie.leende@gmail.com. De website is: www.parochienicasius.nl

