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8 maart 2021                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
 

Beste mensen, 
 

Hierbij sturen wij u weer onze wekelijkse nieuwsbrief. Hopelijk beleeft u er opnieuw veel 

leesplezier aan !  
 

 

 

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 14 maart, halfvasten, viert de kerk ‘Zondag Laetare’ en is er om 09.30 uur een 

eucharistieviering in onze kerk. Deze viering zal door enkele leden van het parochieel 

dameskoor muzikaal worden opgeluisterd.  
 

• Wist u dat achter in de kerk, als u binnenkomt links, het beeld staat van de Heilige Antonius ? In 

de offerblok is vorig jaar ruim € 71,00 achtergelaten. Een teken dat de Heilige Antonius nog 

steeds mensen met verloren voorwerpen aanspreekt en het volksgeloof een grote rol blijft spelen. 

We mogen hopen dat de H. Antonius het gebed van deze mensen verhoord heeft. In de andere 

offerblok, aan de rechterzijde, onder het beeld van de H. Gerardus, zat € 3,50. 

 

 

WIJ FELICITEREN 

Op donderdag 4 maart vierden Anneke en Jac Hulsen uit Leenderstrijp 

hun 50-jarig huwelijksfeest. Beiden zijn zij zeer actief voor onze 

geloofsgemeenschap. Van harte proficiat met dit gouden feest. Geluk en 

voorspoed op jullie levensweg met Gods zegen en te midden van jullie 

kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en bekenden.     

 

 

COLUMN  MGR. DE KORTE 
 

Tijd van recht en erbarmen – Vasten 2021 
 

Gerechtigheid 

In de Veertigdagentijd lezen wij in de liturgie regelmatig teksten van de profeten van Israël. Deze 

profetenteksten maken duidelijk dat het bij vasten niet gaat om het zitten in zak en as maar om het 

recht verschaffen aan de kleinen en de armen. Het is dus goed om tijdens de Veertigdagentijd per-

soonlijke matiging te verbinden met de inzet voor gerechtigheid en vrede. Op Aswoensdag lazen wij 
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uit de Bergrede van Jezus. Het gaat bij Hem om het geven van aalmoezen, vasten en gebed. En dat 

niet ostentatief maar in het verborgene. Want wij vasten niet voor het oog van de mensen maar voor 

de Heer die ook in het verborgene ziet. Alles bijeen denk ik dat zo de persoonlijke en de meer sociale 

dimensie van het vasten dicht bij elkaar blijven. De Vastentijd als een tijd van meer toeleg op het 

gebed en het sacramenteel leven van de Kerk. Een tijd van matiging om biddend dichter bij God te 

komen. In katholieke kring bestaat het gezegde: een volle maag bidt niet graag. De voorbereidingstijd 

op het Paasfeest vormt ook een tijd waarin een evenwichtige combinatie van concrete naastenliefde 

in de eigen omgeving én een blijvende inzet voor wereldwijde maatschappelijke gerechtigheid het 

parool vormen. Voor mij persoonlijk zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag bij uitstek dagen van gebed 

en matigheid. De start van de Vastentijd en de sterfdag van Christus nodigen daar als vanzelf toe uit. 

Deze dagen krijgen daardoor een eigen kleur en diepte. Ook de andere dagen van de Veertigdagentijd 

probeer ik matigheid te betrachten. Maar eerlijk gezegd vraagt dat om een sterke wil. In onze 

welvarende samenleving met goedgevulde supermarkten is dat overigens nog niet zo eenvoudig. 
 

Barmhartigheid 

Voor mij is de Veertigdagentijd zeker ook een tijd van barmhartigheid, niet alleen in sociaal opzicht 

maar ook moreel. Ik denk daarbij aan twee bekende en mooie parabels die Jezus ons heeft verteld 

en die Hij ons ook heeft voorgeleefd. Bijna iedereen kent de parabel van de barmhartige Samaritaan. 

De mensen van tempel, de priester en de leviet, falen maar een vreemdeling laat zich raken en komt 

in actie als hij een beroofde man langs de kant van de weg aantreft. Op zijn kosten mag de gewonde 

man herstellen. Paus Franciscus besteedt in zijn laatste sociale encycliek Fratelli Tutti juist aan deze 

parabel een heel hoofdstuk. Wij worden opgeroepen om solidair te zijn met alle mensen die wereld-

wijd langs de kant van de levensweg liggen. Barmhartigheid als zoeken naar gerechtigheid, zeker in 

de Vastentijd. 
 

Vergeving 

Maar Jezus heeft niet alleen aandacht voor bedelaars maar ook voor zondaars. Bij uitstek vind ik de 

oproep tot vergeving en verzoening terug in de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon 

eist bij leven van zijn vader de erfenis op en doet alles wat God verboden heeft. Uiteindelijk komt 

hij letterlijk bij de zwijnen terecht. Dan besluit hij terug te keren naar zijn vader. Met een gemeende 

of ingestudeerde schuldbelijdenis. Maar voordat er ook maar één woord heeft geklonken, heeft de 

vader zijn zoon in de armen gesloten. Deze parabel is voor mij een indrukwekkend verhaal over 

God die als Vader op de uitkijk staat en bereid is om ons zonder voorwaarden in de armen te sluiten, 

hoever wij ook van Hem zijn weggelopen. Christus leeft deze parabel tot op Golgotha. Zo is voor 

mij de Vastentijd bij uitstek ook een tijd van verzoening. Barmhartigheid als het ontvangen en 

doorgeven van goddelijke verzoening. Gods onvoorwaardelijke en verzoenende liefde in Christus 

mogen wij delen met elkaar. Zo kunnen wij in deze nare en onzekere Veertigdagentijd van 2021 op 

weg gaan naar het opstandingsfeest van onze Heer. 
 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

  
 

VIERINGEN GOEDE WEEK - PASEN 
 

Door het pastoraal team van de H. Nicasiusparochie is de volgende – voorlopige - planning voor de 

vieringen in onze kerk in de Goede Week en met Pasen opgesteld: 
 

- Zondag 28 maart: Palmzondag  10.00 uur  Eucharistieviering 

- Vrijdag 2 april : Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg 

- Zondag 4 april: Eerste Paasdag 10.00 uur Eucharistieviering 

- Maandag 5 april: Tweede Paasdag 10.00 uur Eucharistieviering 
 

Vanwege de coronamaatregelen is reserveren voor deze vieringen noodzakelijk. In de komende 

nieuwsbrieven zullen wij u hierover nader informeren.  
 

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

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   

mailto:parochie.leende@gmail.com
http://www.parochienicasius.nl/

