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Locatie Leende H. Petrus' Banden
Beste mensen,
Op zondag 14 maart vierden we de 4e zondag van de Veertigdagentijd. De voorbereidingstijd op
Pasen is halverwege. Het licht van Pasen dient zich nu voorzichtig aan en verkleurt het paars van de
vasten. Ook met deze nieuwsbrief willen wij u meenemen op de weg naar Pasen. 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 21 maart is er om 09.30 uur een eucharistieviering in onze kerk. Deze viering zal
door een cantor worden opgeluisterd.

•

Op zondag 21 maart wordt er ook vanaf 11.00 uur (en vervolgens ieder uur herhaald) een
gebedsdienst op TV Horizon uitgezonden. Deze dienst is dit keer in de protestantse kerk van
Heeze opgenomen.

•

Heeft u de kerkklokken op zondag 14 maart om 15.00 uur ook horen luiden? Een samenwerking
van maatschappelijke organisaties hield op deze zondagmiddag het Klimaatalarm 2021. Ook de
H. Nicasiusparochie wilde bijdragen aan de aandacht voor het klimaat door de klokken te luiden.

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! Ten opzichte van onze vorige nieuwsbrief is de planning
enigszins aangepast en is deze nu als volgt:
-

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 op werkdagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur).
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HERSTEL PASTOOR VAN MEIJL
Op zondag 14 maart zond RTV Horizon een interview met
Pastoor Van Meijl uit. In dit interview werd stilgestaan bij
de coronabesmetting van onze pastoor en het herstel
waarmee hij druk doende is. In het interview gaf de pastoor
aan getroffen en dankbaar te zijn door het medeleven én het
gebed van vele medegelovigen. Het interview is terug te
kijken via de volgende link: https://youtu.be/96Yg6E-udkY

19 MAART : HOOGFEEST VAN SINT-JOZEF
Op vrijdag 19 maart viert de kerk het Hoogfeest van Sint-Jozef. Dit jaar is zijn feestdag extra
bijzonder, omdat paus Franciscus 2021 heeft uitgeroepen tot een Jaar van Sint-Jozef. Wat is zijn
idee? Waarom wil hij nu onze aandacht vestigen op Sint-Jozef? Midden in een wereldwijde crisis
van de gezondheid, van de politiek, van het geloof, wijkt de paus niet af van zijn plan: heiligheid
voor iedereen! Nadat hij een jaar van barmhartigheid uitgeroepen heeft, nadat hij onze aandacht
voor verbondenheid met de schepping opgewekt heeft, met zijn nadruk ook op de vreugde – het
meest aanstekelijke van alle gevoelens -, geeft hij ons nu één voorbeeld, één steun, een influencer.
De Sint-Jozefmaand brengt een gelegenheid om dat serieus te nemen.

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. Op www.vastenactie.nl
leest u meer over de projecten die we steunen.
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
Inmiddels heeft onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, een tiende woord van bemoediging geschreven. U kunt dit lezen via de link https://www.bisdomdenbosch.nl/verkiezingen-in-coronatijd/
======================================================================
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

