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22/23/24 juni Handelse processie 350 jaar 
 
Na de mooie aanloop van de 350ste verjaardag van de Handelse processie met de 
gezellige reünie van de Handelse processie op woensdag 18 april en de geslaagde 
Maria-avond van 8 mei in de centrumkerk, gaat de bedevaart in het weekend van 
22, 23 en 24 juni echt van start. Na de plechtige H. Mis in het processiepark en de 
sacramentsprocessie  wordt voor het vertrek uit Handel traditiegetrouw  
om 12.15 uur de ‘Kroniek van O.L. Vrouw van Handel’ gezongen. Om al een beetje 
in de sfeer van de processie te komen willen we deze nieuwsbrief openen met 
een gebed ontleend aan de slotbede van de kroniek. 
 
Maria, 
Ontvang dan onze hartelijke dank, 
wees geprezen 
voor al die goedheid eeuwenlang 
in Handel ons bewezen. 
Dank van hen die voor uw troon 
een balsem voor hun wonden, 
van hen, die als verloren zoon en dochter 
hun God hier wedervonden. 
Wil Maria onze horen onze beden: 
blijf gij onze hulp als in het verleden 
dan zweren wij u eeuwig trouw; 
onze koningin, onze lieve vrouw. 
Amen. 
 
 
We wensen alle deelnemers een heel mooie, gezellige, devotievolle en gezegde 
bedevaart toe. 
 
Pastoor Sjef van der Maazen 



 

Autozegening Geldrop  
Tijdens de komende vakantieperiode gaan weer velen van ons op weg. Het is 
een goed gebruik om over onze reis en vakantie Gods zegen te vragen. We 
willen die gelegenheid aanbieden bij de jaarlijkse autozegening die plaatsvindt 
op zondag 1 juli aansluitend aan de H. Mis van 11.15 uur. 
 

Avond voor jonge gezinnen 
Op dinsdagavond 12 juni 2018 is er een bijeenkomst voor gezinnen. Als 
gezinnengroep komen wij samen op de pastorie aan de Stationsstraat 21 in 
Geldrop. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom, om als echtpaar of als 
samenwonenden te praten over het sacrament van boete en verzoening.  
Velen kennen het sacrament van boete en verzoening onder een andere naam, 
n.l.: de biecht. We willen met elkaar in gesprek gaan over het wel en wee van een 
gezin, of dat nu bestaat uit een vader en een moeder met of zonder kinderen, of 
dat het gezin bestaat uit een ouder met kinderen. We kunnen met elkaar praten 
over het belang van communiceren met elkaar en met God. Ook kunnen we de 
kant belichten van echt elkaar vergeving schenken en het belang van het vergeten 
als er vergeving geschonken is. We kunnen er samen een boeiende avond van 
maken. 
 

Zondag 24 juni Geboorte St. Jan de Doper, openluchtmis Leenderstrijp.  
Wanneer voor mensen Handel op zondag 24 
juni te ver weg lijkt is er gelegenheid om bij 
het St. Janskapelletje op Leender Strijp de 
jaarlijkse openluchtmis mee te vieren vanwege 
het geboortefeest van St. Jan de Doper.  
De H. Mis die wordt opgedragen door E.P. W. 
van Meijl vindt plaats om 10.30u ter hoogte 
van het kapelletje. Tijdens de H. Mis worden 
traditiegetrouw de St. Janstrossen gezegend die door de bewoners van Leender 
Strijp zijn geplukt. Van harte welkom! 
 
Nationale Bedevaart naar den Briel 7 juli: ‘Volharden in het gebed’ 
Voor de vierde keer in successie gaan we vanuit onze Nicasiusparochie op 
bedevaart gaan naar Den Briel. Ieder jaar weer belooft het een heel mooie dag te 
worden van gebed, eucharistie, maar ook van ontmoeting met parochianen uit 
verschillende locaties, en ook met gelovigen uit de diverse windstreken van ons 
land die zich in groten getalen verzamelen in en om de bedevaartskerk van Den 
Briel.  



 
De eucharistieviering om 11.00 uur  
zal worden voorgegaan door Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam.  
De bedevaart draagt dit jaar als thema: ‘Volharden in het gebed’. Dit thema 
herinnert aan wat de negentien mannen toen in 1572 deden in afwachting op hun 
lot. Het heeft hen geholpen in de beproevingen waarvoor ze kwamen te staan.  
En zo kan het gebed ook ons helpen, omdat het ons ook nu verbindt met Christus. 
Het programma voor die dag is als volgt:  
8.15 uur vertrek in Geldrop- st. Antoniushuis  
11.00 uur pontificale eucharistieviering in Den Briel  
13.30 uur Rozenhoedje/jongerenprogramma  
14.30 uur Kruisweg  
15.30 uur Vesperviering met sacramentsprocessie en pelgrimszegen.  
17.00 uur vertrek uit Den Briel.  
Voor meer informatie of opgeven kunt u terecht bij de pastorie: na betaling van 
€10.- is uw zitplaats in de bus gereserveerd. 
 

Nicasiusviering 8 juli 2018 11.00 uur op Kreijl, Heeze  
Daags nadat we de martelaren van Gorcum herdenken in Den Briel, staan we 
hierbij nog eens extra stil bij het Nicasiusplekste in het buurtschap Kreijl te Heeze 
waar volgens de overlevering één van de negentien martelaren, Nicasius, moet 
zijn geboren. De eucharistieviering vindt plaats op zondag 8 juli om 11.00 uur op 
het bewuste Nicasiusplekske op Kreijl te Heeze. Hoofdcelebrant van de viering is 
onze hulpbisschop Mgr. Mutsaerts. Muzikaal zal de viering verzorgd worden door 
het jeugd en jongerenkoor uit Geldrop. In verband hiermee zal de H. Mis van 
11.15 uur in Geldrop komen te vervallen. Iedereen is van harte welkom op het 
Nicasiusplekske. Allen bij stromende regen zal de viering verplaats worden naar 
de Martinuskerk. Een eerste gebedsintentie in de aanloop naar die dag kan zijn 
een bede om goed weer. Van harte welkom op het Nicasiusplekske, een bijzonder 
Plekske voor alle parochianen uit Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel. 
 

Dopelingen van de afgelopen maand: 
6 mei. Sem Plompen 15 apr. Nienke Mooren 
15 apr. Thijn Mooren 26 mei. Vienna ter Linden 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
30 mei. Piet Nuijts, geboren op 31 mei 1932 en overleden op  
 24 mei. 2018 (H. Brigidakerk) 
1 jun. Wim Lodewijks, geboren op 16 jun. 1937 en overleden op  

26 mei 2018 (H. Brigidakerk) 



H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, vesper avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 

 

Zaterdag 18.00 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
 (Biechtgelegenheid). 
 19.00 uur  eucharistieviering 
 

Zondag  11.15 uur  eucharistieviering  
 

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 
 

HH. Maria en Brigida kerk 
Zondag  9.30 uur  eucharistieviering 
 

Dinsdag  19.00 uur  eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2) 
  

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21) 
 

Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 
 08.30 uur  lauden/ochtendgebed  
 

Woensdag 18.30 uur  eucharistische aanbidding, Vesper avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 
 

Ziekenbezoek 
Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en 
een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven 
aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan 
graag bij u op bezoek.  
 

Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen. 
Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 
12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de 
pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van 
Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam. 
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven 

door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl. 
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