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Volg de komende periode de vieringen live via: 
www.parochienicasius.nl 

maandag t/m zaterdag om 19.00 uur  
en op zondag om 09.30 uur 

 

Voor de Goede week zijn de vieringen als volgt: 
 

Palmzondag  5-apr 09.30 uur  
eucharistieviering en wijding 
van de palmtakjes 

  6-apr 19.00 uur  eucharistieviering 

  7-apr 19.00 uur  eucharistieviering 
 8-apr 19.00 uur  eucharistieviering  
Witte 
Donderdag 

9-apr 19.00 uur  eucharistieviering 

Goede Vrijdag 10-apr 15.00 uur  Kruisweg 

  
 

19.00 uur  
Herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer 

Paaszaterdag 11-apr 21.00 uur  Paaswake 

1ste Paasdag 12-apr 09.30 uur  eucharistieviering 

2de Paasdag 13-apr 09.30 uur  eucharistieviering 

    
 

Op de zondagen: is de HH. Maria en Brigidakerk van 9.00 uur tot 10.00 uur open 
en de H. Brigidakerk van 11.00 uur tot 12.00 uur open voor persoonlijk gebed. 
 
Palmtakjes zijn te verkrijgen vanaf zondag 5 april in de beide kerken. 

http://www.parochienicasius.nl/


 ‘Ter communie gaan bij de H. Mis op teevee of via sociale media’;  
geestelijke communie 
Als pastores betreuren we het zeer dat we – om het coronavirus effectief te 
bestrijden – voorlopig niet meer in de gelegenheid zijn om samen de  
H. Eucharistie te vieren en de H. Communie uit te delen, respectievelijk te 
ontvangen.  Toch biedt de Kerk vanuit haar rijke schat van eeuwen de 
mogelijkheid om toch de liefde van God te ontvangen en wel in de 
zogenaamde ‘geestelijke communie’. Over deze geestelijke communie 
reikten de bisschoppen ons een overweging aan: 
 

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen 
gelovigen, in navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken 
aan de liefde die  Jezus ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, 
bijzonder ook in de H. Eucharistie die Hij ons heeft gegeven. Daarbij vragen 
zij in hun bidden met Hem verenigd te mogen blijven. 
In de traditie van de Kerk heet dit de ‘geestelijke communie’, omdat wij, 
hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam 
en Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de 
sacramentele communie. 
Deze geestelijke communie is geen sacrament maar de Duitse dominicaan 
en mysticus  Johannes Tauler (+ 1300-1361) schreef hierover:  ”De zuiveren 
van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden 
gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade van het 
Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” . 
 
Zondagsplicht 
Op 13 maart  heeft onze bisschop Mgr. De Korte een decreet uitgevaardigd 
waarin alle publieke vieringen gedurende de tijd van de coronacrisis niet 
geoorloofd zijn. Dit alles om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. Daarmee stelt hij tevens alle gelovigen van ons bisdom vrij van 
het vervullen van de zondagse plicht om de H. Eucharistie mee te vieren. De 
bisschop adviseert ons om in plaats daarvan de H. Mis via de media mee te 
vieren en/of tijd te besteden aan gebed persoonlijk of binnen het gezin. Een 
mogelijk gebed zou kunnen zijn het gebed dat onze Nederlandse 
bisschoppen ons aangereikt hebben bij gelegenheid van de coronacrisis: 
 



Gebed tijdens de coronacrisis 
 
God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen. 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
2020 Kerk in retraite naar Pasen 

In de februari editie van de nieuwsbrief heb ik geschreven over de 
veertigdagentijd als de retraitetijd van de kerk. Retraite is een Frans woord 
dat terugtrekken betekent. Even pas op de plaats maken om alles op een 
rijtje te zetten, om wat extra tijd te hebben voor stilte, bezinning en bidden. 
Wie had op dat moment kunnen voorzien dat deze woorden op zo’n manier 
werkelijkheid zouden worden, niet alleen voor katholieke christenen maar 
voor allen in  Nederland in de crisis rond het coronavirus.  

Uiteindelijk hebben we ons met zijn allen moeten terugtrekken om er 
voor te zorgen dat het virus zich niet ongebreideld kan verspreiden.  



Ineens raken onze eerst zo overvolle 
agenda’s leeg en lijkt het leven bijna 
stil te vallen. Ik kan me indenken dat 
die stilte waarin we dan terecht 
komen niet voor iedereen 
gemakkelijk valt.  
Maar misschien geeft die stilte ons 
ook kansen. Deze stilte geeft ons in 
elk geval de kans om na te denken 
en stil te staan bij al die mensen die 
getroffen zijn door het coronavirus, 
hier en wereldwijd. We denken aan 
de velen die zijn bezweken onder 
het virus, aan nabestaanden die – door de isolatie– nauwelijks afscheid van 
hun dierbaren hebben kunnen nemen. Maar ook denken we aan de tallozen 
die op dit moment lijden aan dit virus, hier en overal ter wereld. Denken aan 
en bidden voor allen die op welke wijze dan ook zich inzetten voor zieken en 
stervenden en gezonden, direct en indirect, opdat dit virus zich niet verder 
kan verspreiden.  
 De stilte van deze tijd schept de ruimte om na te denken over ons 
leven. Vaak leven wij mensen in de illusie van de onsterfelijkheid, we willen 
alles onder controle hebben, de maakbaarheid van het leven.  
 De stilte rond de crisis wijst ons bovenal op de kwetsbaarheid van 
ons leven wanneer een minuscuul virus a.h.w. de hele wereld lam kan 
leggen. Echter wanneer we dat durven inzien, kan de stilte van deze crisis 
onze ogen ontsluiten voor het wonder van het leven waar we allemaal 
drager van zijn en wat zich iedere dag helaas bijna onopgemerkt aan ons 
voltrekt. 
 Het besef van de kwetsbaarheid van ieder mensenkind, jong en oud, 
maakt gelukkig ook heel veel goeds in mensen los. We zien het in het vele 
dat mensen doen voor anderen als professionals en vrijwilligers in 
ziekenzorg, in zorg voor elkaar bijzonder voor de kwetsbaren onder ons. En 
dat bouwt, ondanks alle isolement waarin velen verkeren, toch iets van 
gemeenschap op in het er zijn voor elkaar.  
 



 Er willen zijn voor elkaar in deze barre tijden verbindt ons met het 
mysterie dat we in deze moeilijke tijden binnenkort met Pasen mogen 
vieren, in Jezus Als Gods Zoon wilde Hij er zijn voor ons te verzoenen met 
God en met elkaar. Na zijn overwinning op de zonde en dood heeft Hij ons 
laten zien dat Hij ons niet verlaat maar door zijn heilige Geest nabij wil 
blijvenmet zijn liefde en kracht.  

De stilte van deze tijd kan ook een kans zijn om ons bewust te 
worden van die liefde waarmee we bemind worden en Gods beminde 
kinderen zijn. Moge die liefde bezit nemen van ons hart en een bron van 
inspiratie, bidden (gesprek met God) en kracht zijn om  in deze tijden van 
beproeving er te zijn voor elkaar, voor Gods beminde mensenkinderen. Zalig 
Pasen! 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 

Kledinginzameling op 25 april afgelast. 
Vanwege de coronacrisis heeft ons missiecomité de halfjaarlijkse kleding 
inzamelingsactie op beide kerklocaties in Geldrop afgelast. Intussen is ons 
missiecomité op zoek naar een nieuwe datum in het najaar. U wordt hiervan 
tijdig op de hoogte gesteld. 

 

Vastenactie 2020 
In het weekend van  
28 op 29 maart zou er een collecte zijn ten bate van de Vastenactie. Omdat 
er wegens de coronacrisis geen publieke eucharistievieringen zijn in het 
weekend komen deze collectes te vervallen. Nog steeds is er gelegenheid 
om uw bijdrage te doen in de collectebussen in onze kerklocaties. Tevens 
kunt u uw gift via de bank overmaken op rekeningnummer  NL 21 INGB 0000 
0058 50 ten name van Vastenactie, Den Haag. Het project: beroepsonderwijs 
en startend ondernemerschap ondersteunen onder andere in de landen 
Bangladesh, Zambia en Sierra Leone is meer dan de moeite waard. 
 



In memoriam pastoor Ed Mutsaerts 
Op vrijdag 13 maart 2020 is op 63jarige 
leeftijd te Stramproy pastoor Mutsaerts 
overleden.  
Pastoor Mutsaerts had al geruime tijd te 
kampen met ernstige gezondheidsklachten. 
De laatste maanden moest hij echter steeds 
meer van zijn krachten inleveren. Pastoor 
Mutsaerts is in 1981 priester gewijd voor het 
bisdom Roermond. Daar is hij op 
verschillende plaatsen met grote ijver en 
toewijding actief geweest. Helaas moest hij 
zich pastoraal in 2008 terugtrekken uit de 
pastoraal wegens ernstige 
gezondheidsklachten. Op dat moment was 
hij werkzaam in Nederweert. Gelukkig vond hij een goede opvang bij zijn 
priesterbroer Rob Mutsaerts te Heeze. Gedurende die tijd heeft pastoor Ed 
Mutsaerts ook geassisteerd in Geldrop. Korte tijd is hij zijn broer Rob, na 
diens bisschopswijding, opgevolgd als pastoor te Heeze. Vanaf mei 2011 
heeft Pastoor Ed samen met Pastoor Deken Spooren een pastoraat 
opgenomen in Budel en vervolgens vanaf januari 2014 in Valkenswaard. In 
het voorjaar 2018 openbaarden zich opnieuw gezondheidsklachten, 
waardoor hij later zijn intrek moest nemen in zorgcentrum Rust in Roy te 
Stramproy. Daar is hij liefdevol bijgestaan door verpleging, familieleden en 
vrienden. 
We herinneren pastoor Ed Mutsaerts als een zeer toegewijde priester, een 
biddende mens, die vanuit een diepe innerlijke overtuiging de geheimen van 
ons geloof vierde. Daarnaast kennen velen hem als een heel hartelijke en 
meelevend priester, die dicht bij de mensen stond, vanuit zijn 
verbondenheid met Christus begaan was met mensen en gelukkig ook 
samen met de mensen op zijn tijd  kon genieten van het leven, altijd correct, 
altijd bereid om medepriesters te helpen in pastorale situaties. Met verdriet, 
vanwege zijn vroege heengaan, maar met grote waardering en dankbaarheid 
voor wie hij was kijken we terug op zijn verdienstelijke priesterleven.  
Moge hij rusten in vrede. 
 



Afscheid van Wim Heesakkers als collectant.  

Wim Heesakkers heeft ons laten weten i.v.m. zijn gezondheid  per  
1 januari 2020  te stoppen als collectant. Zijn gezondheid gaat natuurlijk 
boven alles  en wij respecteren zijn besluit. 
Na de vergadering van 11 februari, hebben wij afscheid van hem genomen. 
Wim is vanaf 16 december 1964 lid van het College van Collectanten en in 
2001 is hij penningmeester geworden. Op 20 november 2004 hebben we zijn 
40 jarig jubileum en 22 november 2014 zijn 50 jarig jubileum gevierd. 
Ook voor de gemeenschap heeft hij veel betekend. Niet voor niets heeft hij 
een Koninklijke Onderscheiding, de zilveren penning van de gemeente 
Geldrop en het zilveren bondsinsigne van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. 
Ook had hij zitting in de werkgroep restauratie van de H. Brigidakerk. 
Wij zijn hem veel dank verschuldigd, 55 jaar collectant en 19 jaar 
penningmeester. Het bestuur heeft daarom besloten om hem namens de 
collectanten te benoemen tot ERELID van het College van Collectanten 
Parochie Heilige Nicasius Brigidakerk Geldrop.  
Hierna overhandigde de voorzitter Wim van de 
Burgt de oorkonde.  
Tevens bood hij namens de collectanten een 
attentie aan en zijn vrouw een boeket. 
Ook Pastoor S. van der Maazen had lovende 
woorden voor Wim, hij dankte hem voor zijn  
inzet. Namens her Parochiebestuur Heilige 
Nicasius ontving hij een attentie. Wim 
Heesakkers dankte iedereen voor de fijne 
samenwerking en vriendschap. Hij was zeer verrast en verheugd met het 
ERELIDMAATSCHAP . Hij wenst ons allen het aller beste.  
 Ben van den Heuvel, secr. 
 

Klokken van Hoop 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  
We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die 
iemand verloren hebben als gevolg van het virus. 
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te 
zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en 
uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. 



Ook veel kerken hebben besloten 
om hun deuren te sluiten. Kerken – 
de plaatsen waar eendracht en 
hoop een thuis hebben – kunnen 
niet meer gebruikt worden om deze 
hoop te verkondigen. 
Als teken van hoop en troost; als 
signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om 
mensen met elkaar te verbinden, luiden we de klokken van hoop! 
Vele torens, kerken en klokkenstoelen luiden daarom in deze moeilijke tijd 
elke woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur hun klokken.  
 
 

Afgelopen maand zijn in het huwelijk verbonden: 
14 mrt. Bart Vervest en Ankie Vervest- van Osch 
 

Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden  
7 mrt.  Coby Willems- Vrijhoff, geboren op 13 sep. 1924 en overleden op  
 1 mrt. 2020 (H. Brigidakerk) 
10 mrt. Pieta Steeghs- Vereijken, geboren op 25 feb. 1931 en overleden op 

4 mrt. 2020 (H. Brigidakerk) 
12 mrt. Tonny Aardenburg- Collart, geboren op 11 mei 1925 en overleden 

op 5 mrt. 2020 (H. Brigidakerk) 
 

Kerken open voor persoonlijkgebed 
Zondag  09.00 u. t/m 10.00 u. (HH. Maria en Brigida kerk) 
 11.00 u.  t/m 12.00 u. (H. Brigidakerk) 
 
Woensdag en zaterdag van 13.30 u. t/m 15.00 u. H. Brigidakerk open 
 

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. 

mailto:geldrop@parochienicasius.nl

