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19 maart 2020 St. Jozef 
De maand maart staat nagenoeg altijd in het 
teken van de voorbereiding op Pasen. Immers 
eind februari of begin maart vangt de 
Veertigdagentijd aan.  In die Veertigdagentijd 
wordt onze aandacht bijzonder gevraagd voor 
onze navolging van Jezus en het overwegen 
van zijn lijden omwille van ons en hoe zich dat 
vertaalt in het er zijn voor onze medemensen.  
Dat vraagt veel van onze aandacht. Daarom 
zouden we bijna vergeten dat we ieder jaar in 
de Veertigdagentijd op 19 maart een 
bijzondere heilige vieren in St. Jozef, de 
pleegvader van Jezus.  
In de Bijbel komen we Jozef slechts tegen in de kindheidsverhalen  
van de evangelisten Matteüs en Lucas. Daar wordt Jozef geschilderd als een 
bescheiden, gewetensvolle bruidegom van de maagd Maria, die zich bewust 
is van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Het evangelie beschrijft 
Jozef dan ook als rechtschapen.  
Het zijn latere heiligen die de verering van Jozef hebben gestimuleerd, zoals 
de heilige Teresia van Avila die in haar autobiografie schrijft dat zij Jozef 
heeft genomen tot bemiddelaar en meester (Mijn leven, 6,8). Jozef geldt ook 
als patroon voor het geestelijke leven. Ongetwijfeld heeft dat te maken met 
zijn luisteren en handelen naar de inspraken die hij van Godswege mocht 
ontvangen over zijn omgaan met Maria en het Kindje Jezus. Later heeft paus 
Pius IX Jozef uitgeroepen tot beschermheilige  van de kerk (1870). Tot in 
onze dagen zijn er veel mensen die de voorspraak van de heilige Jozef 
inroepen. In Smakt bij Venray is sinds 1699/1700 een kapel aan de H. Jozef 



gewijd, die ook door mensen uit onze omgeving wordt bezocht.  Om aan de 
jaarlijkse Dag van de Arbeid een christelijke oriëntatie te geven heeft Paus  
Pius XII in 1955 de kerkelijke viering van de ‘heilige Jozef de arbeider’ 
ingesteld. Ook in onze beide Geldropse kerken bevinden zich 
beelden/afbeeldingen van de heilige Jozef. Ik hoop dat de feestdag van de 
heilige Jozef ons uit mag nodigen om even stil te staan bij en de voorspraak 
te vragen van hem die zo dicht bij Jezus en Maria mocht vertoeven.  

Pastoor Sjef van der Maazen 
 
Belangrijke datums om te noteren. 
Mrt. 
1 na de mis koffiedrinken  HH. Maria en Brigidakerk 
1 11.00 u. gezinsviering  H. Brigidakerk 
2 19.00 u. gebedsbijeenkomsten  kapel van de zusters 
4 19.00 u. Filmavond St. Antoniushuis 
6 18.15 u. Kruisweg bidden H. Brigidakerk 
8 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis 
9 19.00 u. gebedsbijeenkomsten  kapel van de zusters 
9 20.00 u. Oecumenisch Bijbellezen St. Antoniushuis 
11 20.00 u. CaFÉ  St. Antoniushuis 
13 18.15 u. Kruisweg bidden H. Brigidakerk 
16 19.00 u. gebedsbijeenkomsten  kapel van de zusters 
17 20.00 u. CaFÉ  St. Antoniushuis 
20 18.15 u. Kruisweg bidden H. Brigidakerk 
21 21.30 u. vertrek Stille Omgang St. Antoniushuis 
22 11.00 u. gezinsviering  H. Brigidakerk 
22 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis 
23 19.00 u. gebedsbijeenkomsten  kapel van de zusters 
25  20.00 u. CaFÉ    St. Antoniushuis 
27 18.15 u. Kruisweg bidden H. Brigidakerk 
29 11.00 u. gezinsviering  HH. Maria en Brigidakerk 
30 19.00 u. gebedsbijeenkomsten  kapel van de zusters 
31 20.00 u. CaFÉ St. Antoniushuis 
 
 
 



Apr. 
3 18.15 u. Kruisweg bidden H. Brigidakerk 
5 na de mis koffiedrinken  HH. Maria en Brigidakerk 
5 11.00 u. gezinsviering  H. Brigidakerk  
5 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis 
6 19.00 u. gebedsviering Kruispunt 
7 19.00 u.  Boete biechtviering  H. Brigidakerk 
8 19.00 u. Chrismamis  St. Jan in Den Bosch 
9 19.00 u. Witte Donderdagviering H. Brigidakerk 
 Aansluitend aanbidding van de eucharistie 
9 21.45 u.  dagsluiting H. Brigidakerk 
10 15.00 u. Kruisweg   HH. Maria en Brigidakerk 
10 15.00 u. Kruisweg  H. Brigidakerk 
10 19.00 u. Herdenking van het lijden H. Brigidakerk 
 en sterven van de Heer. Aansluitend aanbidding van het Kruis 
10 21.45 u.  dagsluiting H. Brigidakerk 
11 19.00 u. Kinder Paaswake HH. Maria en Brigidakerk 
11 21.00 u. Paaswake  H. Brigidakerk 
12 09.30 u. 1ste Paasdag viering HH. Maria en Brigidakerk 
12 11.00 u. 1ste Paasdag viering H. Brigidakerk 
12 na de mis van 11.00 uur paaseieren zoeken St. Antoniushuis 
12 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis 
13 11.00 u. 2e  Paasdag viering H. Brigidakerk 
17 14.15 u. huwelijk  H. Brigidakerk 
19 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis 
20 20.30 u.  Gezinnenavond St. Antoniushuis 
26 09.00 u. viering i.v.m. wielerronde HH. Maria en Brigidakerk 
 

Dinsdag 4 maart 19.00 uur St. Antoniushuis: Film Heaven is for Real 
Ieder jaar willen we rond of in de Veertigdagentijd een 
bezinnende film aanbieden. Dit jaar is de keuze gevallen 
op de film Heaven is for Real. De film gaat over het 
waargebeurde verhaal van de 4-jarige Colton Burpo. 
Colton wordt opgenomen in het ziekenhuis met een geknapte blinde darm 
waarvoor hij direct geopereerd moet worden. Tijdens de operatie blijkt hij in 
de hemel te zijn geweest waar hij met Johannes de Doper, Jezus en 
overleden familieleden heeft gesproken.  Toegang gratis. 



Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst 
Onder het motto werken aan je toekomst nodigt de Bisschoppelijke 
Vastenactie ons dit jaar uit jonge mensen te ondersteunen die in 
ontwikkelingslanden willen werken aan hun toekomst. De campagne van 
Vastenactie in de Veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april 
– staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in 
staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te 
zetten.  
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school 
gaan, studeren of een beroep leren. In heel veel landen in onze wereld is dat 
verre van vanzelfsprekend. Een goede opleiding kan ervoor zorgen dat 
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch 
en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus 
noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 
In 2020 steunt de Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – 
 onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Tevens steunt de 
Vastenactie jonge mensen bij het opstarten van een eigen onderneming. 
Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere 
toekomst.  
Wat kunt u bijdragen? 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar de Vastenactie 
aan bijdraagt: 
€ 24    : een technisch leerboek  voor een hele klas 
€ 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas 
€ 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker)  van 1 jaar 
€ 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  
In het weekend van 28 en 29 maart zal in de Geldropse kerken een extra 
collecte plaats vinden voor de Vastenactie. U kunt ook achter in de kerken in 
de collectebussen uw geld doneren. 
 

Mediterend en biddend de kruisweg gaan van Jezus  
Vanaf vrijdag 28 februari en gedurende de eerste vijf  
weken van de Veertigdagentijd is er op vrijdagavond  
voor de H. Mis van 19.00 uur gelegenheid om samen  
de kruisweg van Jezus te mediteren en te bidden.  
We beginnen dan om 18.15 uur in de centrumkerk. 



Bezinning en gebed tijdens de Veertigdagentijd  
Tijdens de Veertigdagentijd worden er iedere maandag om 19.00 uur, m.u.v. 
maandag in de Goede Week, gebedsvieringen gehouden in de kapel van de 
Zusters van Barmhartigheid gelegen aan de Diepe Vaart nr. 2. Wees welkom!  
 
CaFÉ, een eigentijdse cursus om meer uit je geloof te halen. 
In een viertal gespreksavonden in de maand 
maart doen we in de CaFÉ-cursus een poging 
wat meer licht te werpen op de vraag: Wie is 
God en wat kan Hij voor ons betekenen? CaFÉ 
staat voor Catholic Faith Exploration (= het 
katholieke geloof verkennen). Uiteraard 
hebben de leden van het pastorale team en 
hun medewerkers niet altijd pasklare 
antwoorden op al uw vragen, maar wel willen we u uitnodigen om in deze 
vier gespreksavonden samen op weg te gaan om iets van de rijkdom van ons 
geloof te proeven.  
Hoe gaat het in zijn werk? 
CaFE bestaat uit een serie van in totaal zeven inleidingen op d.v.d. In de 
maand maart bieden we vier van deze bijeenkomsten aan. Drie van deze 
bijeenkomsten willen we in het najaar aanbieden. Iedere uiteenzetting van + 
30 minuten omvat mime, getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van de 
d.v.d. wordt in gespreksgroepjes - aan de hand van enkele gespreksvragen – 
hierover van gedachten gewisseld. Dit alles natuurlijk onder het genot van 
een kopje koffie en een drankje. De volgende thema’s passeren hierbij de 
revue: God beter leren kennen (wo 11 maart) /Gods liefde leren kennen ( di 
17 maart) /Gods vergeving (wo 25 maart)/ Gods hulp leren kennen  
(di 31 maart).  
De bijeenkomsten Gods woord leren kennen /Gods Geest leren kennen 
/Gods hoop leren kennen volgen in het najaar. Na afsluiting krijgt u nog een 
tekstblad om thuis door te lezen. Hoewel de serie zeven avonden omvat, 
staat elke avond op zichzelf. Het is niet per se noodzakelijk om alle zeven 
bijeenkomsten bij te wonen.  
De bijeenkomsten vinden plaats in het Sint Antoniushuis, Stationsstraat 21 
van 20.00 uur tot 21.45 uur.  
Deelname is kosteloos. Van harte welkom! 



Bijbelstudieweekend zaterdag 14 maart a.s. St. Antoniushuis 
Op zaterdag 14 maart organiseert het Christennetwerk Mierlo van 10.00 tot 
18.00 uur een bezinningsdag rond de Bijbel met als thema ‘Laat mij Uw stem 
horen (Hoogl. 8,13)’ in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 te Geldrop. Er 
zijn momenten van lofprijzing, lering, gebed en samenzijn met koffie, lunch 
(zelf meenemen) en een eenvoudige maaltijd. Kosten € 10,00. Voor meer 
informatie zie www.parochienicasius/nieuws 
 

In Stilte door Amsterdam 675 jaar  
Op zaterdag 21 maart 2020 zullen vele 
mensen uit de omgeving van Eindhoven 
afreizen met een luxe touringcar naar 
Amsterdam. U kunt hier ook aan deelnemen. 
Aanmelden kan tot 10 maart via: geldrop@parochienicasius.nl of  
040-2862364 ma/vr 9.00 uur tot 12.00 uur De kosten voor de deelname zijn 
€15.-p.p. Opstap plaatsen: st. Antoniushuis,  Stationsstraat 21, te Geldrop/ 
de Martinuskerk, Jan Deckersstraat 24, te Heeze. 
 

Kerkwachters/ Brigadiers 
Op woensdag- en zaterdag- middag maakt een groep van ongeveer 15 
personen het mogelijk dat we de H. Brigidakerk kunnen openstellen voor het 
publiek. Willen wij dit blijven doen dan hebben we uw hulp nodig. Heeft u 
1.5 uur in de 2 a 3 weken tijd om mee te helpen? De taak die u heeft is: 
aanwezig zijn en eventueel mensen wegwijs te maken in ons 
gezichtsbepalend gebouw. Meer info: Koster Mark Jongen 040-2862364 of 
geldrop@parochienicasius.nl 
 

Avond van de martelaren 2020 
Christenen vormen de meest vervolgde religieuze groepering ter wereld. 
Niet alleen worden ze vervolgd, er vallen ook meer dan eens slachtoffers.  
De Stichting Kerk in Nood neemt het op voor de vluchtelingen en de 
slachtoffers, ook in de jaarlijkse herdenking hiervan op drie plaatsen in ons 
land tijdens de zogenaamde  Avond van de Martelaren. Deze avonden 
vinden plaats op 6 maart in de St. Antoniuskathedraal te Breda, 13 maart te 
Zwolle in de basiliek van O.L. Vrouw Tenhemelopneming, op 27 maart te 
Maastricht in de Basiliek van O.L. Vrouw Sterre der Zee en op 03 april te 
Amsterdam in de St. Nicolaasbasiliek. Voor meer informatie en deelname zie 
https://kerkinnood.nl.  

mailto:geldrop@parochienicasius.nl
https://kerkinnood.nl/


 
 

Dopelingen van de afgelopen maand: 
2 feb. Femke Bergmans  
22 feb. Emily ter Linden 
 

Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden  
24 feb.  Rie Klomp- Beckers, geboren 11 nov. 1928 en overleden op 18 feb. 

2020 (H. Brigidakerk) 
 

Vieringen en gebedsmomenten 

Maandag  12.30 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Dinsdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2) 
Woensdag 12.30 u.  eucharistieviering met aansluitend aanbidding. 
  tot +/- 14.00 u. (H. Brigidakerk) 
Donderdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Vrijdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Zaterdag 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Zondag  09.30 u.  eucharistieviering (HH. Maria en Brigida kerk) 
 11.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
 
Woensdag en zaterdag van 13.00 u. tot en met 16.00 u. H. Brigidakerk open 
 

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21) 

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

 
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 €12.- in 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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