
       P a r o c h i e   H.  N i c a s i u s 
 

jaargang 12  

EXTRA 

19 april 2021                        

 Locatie Leende H. Petrus' Banden 
 

Beste mensen, 
 

Vanuit het parochiesecretariaat van Leende sturen wij u deze laatste extra nieuwsbrief. Vanaf nu zal 

Pastoor Van Meijl de redactie weer voeren over de maandelijkse nieuwsbrief, die – zoals 

gebruikelijk - ieder eerste weekend van een nieuwe maand zal verschijnen.  
 

Wij zijn blij dat onze pastoor weer een groot aantal van zijn werkzaamheden voor onze parochie 

heeft kunnen oppakken. Wij hopen dat u als lezer van deze nieuwsbrief met eenzelfde enthousiasme 

dan in de voorbije periode betrokken blijft bij onze geloofsgemeenschap. 
 

 

 

 

 

PAROCHIEBERICHTEN 
 

• Voor spoedeisende, pastorale zorg dient u voorlopig nog contact op te nemen 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 kunt u contact opnemen met het 

parochiesecretariaat in Leende.  
 

• Het aanvangstijdstip van de wekelijkse eucharistieviering op zondag is vanaf nu weer 10.00 uur. 
 

• Onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, heeft ondertussen een dertiende woord van bemoediging 

geschreven. U kunt dit lezen via de link https://www.bisdomdenbosch.nl/een-boeket-

zegeningen/ 
 

• Ons Parochieel Missie Centrum heeft laten weten dat het totale bedrag van de gehouden 

Vastenactie, mede dankzij een grote donatie, is opgelopen tot € 1.516. Een heel mooi bedrag, 

waarvoor heel veel dank. Op deze manier steunt u de mensen in de ontwikkelingslanden. 
 

 

 

WIJ FELICITEREN 

In de voorbije weken vierden in Leende twee bij 

onze geloofsgemeenschap betrokken echtparen 

een bijzondere huwelijksverjaardag.  

Op maandag 12 april vierden Leonard en Mien 

Bakx-Verouden (Margrietlaan) hun 65-jarig 

huwelijksfeest en op donderdag 15 april vierden 

Nico en Ine Maas (Oostrikkerstraat) hun gouden 

huwelijksfeest.  

Van harte proficiat met deze huwelijksjubilea! 

Geluk en voorspoed op jullie levensweg met 

Gods zegen en te midden van jullie kinderen, 

kleinkinderen, familieleden, vrienden en 

bekenden.     
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AGENDA 

• Op zaterdag 24 april worden de vormelingen om 16.00 uur in de kerk verwacht voor een nadere 

kennismaking onderling. 

• Op zondag 25 april is er om 12.30 uur de doop van Saar van Raaij, dochter van Paul van Raaij en 

Miranda de Haas. 

• Op zondag 2 mei om 11.30 uur wordt Merel Bunt gedoopt. Zij is de dochter van Wiebrand Bunt en 

Karin Heilijgers, én zusje van Jesper. 

 

MEIMAAND 2021 IN OMMEL 
 

Veel gelovigen gaan in de meimaand op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Ommel. Vanwege 

de coronapandemie moet er dit jaar rekening worden gehouden met beperkingen en de geldende 

voorschriften, waardoor de vieringen dit jaar anders zijn dan dat u gewend bent. 

Op zaterdagavonden zijn er twee vieringen: om 18.00 en 19.30 uur en op zondag, Hemelvaartsdag 

en Tweede Pinksterdag zijn er drie vieringen: om 7.30, 9.30 en 11.30 uur. De misintenties die voor 

een weekendmis worden opgegeven, worden in datzelfde weekend tijdens elke heilige Mis 

opgedragen. Doordeweeks zijn er ook nog de standaard vieringen om 8.00 uur. 
 

U dient zich vooraf aan te melden via telefoonnr. 06 - 822 55 733 (zie onderstaand overzicht)!!! 
 

Weet dat u van harte welkom bent in Ommel! Wij vragen u om rekening te houden met alle maat-

regelen die in en rond de kerk van Ommel gelden om ons aller gezondheid te beschermen. 
 

Vanwege de huidige coronamaatregelen zal er ook dit jaar geen Leendse Bedevaart naar Ommel 

worden georganiseerd. 
 

 

dag datum tijden aanmelden mogelijk op 

zaterdag 

zondag 

1 mei 

2 mei 

18.00 en 19.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

woensdag 28 april: 10.00 - 12.00 uur 

donderdag 29 april: 14.00 - 16.00 uur 

vrijdag 30 april: 14.00 – 16.00 uur 

zaterdag 1 mei: 10.00 – 12.00 uur 

zaterdag 

zondag 

woensdag 

donderdag 

8 mei 

9 mei 

12 mei 

13 mei 

18.00 en 19.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

19.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

woensdag 5 mei: 10.00 - 12.00 uur 

donderdag 6 mei: 14.00 - 16.00 uur 

vrijdag 7 mei: 14.00 - 16.00 uur 

zaterdag 8 mei: 10.00 - 12.00 uur 

woensdag 12 mei: 10.00 - 12.00 uur 

zaterdag 

zondag 

15 mei 

16 mei 

18.00 en 19.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

woensdag 12 mei: 10.00 - 12.00 uur 

vrijdag 14 mei: 14.00 - 16.00 uur 

zaterdag 15 mei: 10.00 - 12.00 uur 

zaterdag 

zondag 

maandag 

22 mei 

23 mei 

24 mei 

18.00 en 19.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

woensdag 19 mei: 10.00 - 12.00 uur 

donderdag 20 mei: 14.00 - 16.00 uur 

vrijdag 21 mei: 14.00 - 16.00 uur 

zaterdag 22 mei: 10.00 - 12.00 uur 

zaterdag 

zondag 

29 mei 

30 mei 

18.00 en 19.30 uur 

7.30, 9.30 en 11.30 uur 

woensdag 26 mei: 10.00 - 12.00 uur 

donderdag 27 mei: 14.00 - 16.00 uur 

vrijdag 28 mei: 14.00 - 16.00 uur 

zaterdag 29 mei: 10.00 - 12.00 uur 

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

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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