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11 en 12 juli 2020 hoogfeest H. Nicasius van Heeze 
In de julimaand heeft zich in de afgelopen 
jaren binnen onze Nicasiusparochie de 
waardevolle traditie gevestigd om rond de 
sterfdag van de Martelaren van Gorcum (9 
juli) met een flinke delegatie parochianen af 
te reizen naar Den Briel voor de jaarlijkse 
nationale bedevaart aldaar. Telkens wanneer 
ik mee mag gaan, ervaar ik dit als een zeer 
inspirerend gebeuren. Bijzonder is ook de 
ontmoeting met geloofsgenoten van allerlei 
parochies in den lande en mensen van allerlei 
culturele achtergrond; het geheim van hoe 
Jezus en zijn martelaren ons verenigen. 
Daarnaast hebben we op de zondag op of na 9 juli de traditionele 
eucharistieviering op ons Nicasiusplekske in Heeze die altijd zeer druk 
bezocht is. 
Het is heel spijtig dat dit alles vanwege de nog steeds heersende coronacrisis 
niet door kan gaan, hoewel het virus gelukkig op zijn retour is. Maar het kan 
natuurlijk altijd weer de kop op steken. In die zin is waakzaamheid geboden. 
Toch willen we de feestdagen van onze beschermheilige van onze parochie, 
Nicasius, samen met de 18 andere martelaren van Gorcum niet zomaar 
voorbij laten gaan.  
Zo krijgt de nationale bedevaart naar Den Briel een aangepaste vorm 
vanwege het coronavirus. Op de internetpagina van het bedevaartsoord  
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-
algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2020  

https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2020
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2020


wordt aangegeven hoe u de viering, dit jaar op 11 juli, via een 
internetverbinding (livestream) kunt volgen. 
 

Helaas kan de jaarlijkse plechtige eucharistieviering op ons vertrouwde 
Nicasiusplekske niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Dat betekent niet 
dat we onze beschermheilige voorbij laten gaan. Tijdens de 
eucharistievieringen ter plaatse van het weekend 11 en 12 juli willen we de 
martelaren gedenken. In Heeze hopen we zelfs tijdens de eucharistieviering 
van 11.00 uur onze bisschop Mgr. De Korte te mogen ontvangen. Uiteraard 
is het aantal zitplaatsen, i.v.m. de coronamaatregel van 1,5 meter beperkt. 
 

In ieder geval leren de martelaren van Gorcum ons om ook in moeilijke 
tijden – zoals nu de coronacrisis – te volharden in het goede. Dat ons rijke 
geloof, zoals het dat was voor de martelaren van Gorcum, een bron van 
troost en inspiratie mag blijven om de hoop op beterschap te bewaren en 
dat de liefde tot God voor ons een bron van kracht mag zijn om er te zijn 
voor elkaar. 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 

Pater Willem Kerkhof 50 jaar priester 
Op 4 juli is het vijftig jaar 
geleden dat pater Willem 
Kerkhof in 1970 tot priester is 
gewijd. Kort na zijn wijding 
vertrok hij naar Malawi, waar hij 
zich met hart en ziel en tot op 
de dag van vandaag inzet voor 
de lokale bevolking.  
In die jaren heeft pater Kerkhof 
altijd bijzonder aandacht gehad 
voor de lokale gezondheidszorg, door – samen met zijn mensen en onze 
steun - het realiseren van ziekenhuizen voor de mensen van Malawi. 
Eveneens gaat hem de scholing van jonge mensen ter harte.  
Tevens trachtte hij te zorgen voor allerlei voorzieningen om de landbouw te 
ondersteunen, bijzonder in die tijden waarin het tegen zat, bijvoorbeeld 
door droogte. Een goede oogst is voor de mensen van Malawi letterlijk van 
levensbelang. 



Wanneer hij in Nederland is vertelt pater Kerkhof vaak over zijn rijke 
ervaringen met de mensen, ook als het gaat om de liturgische vieringen, de 
H.H. Missen die hij met de mensen viert en hoe hij de grote betrokkenheid 
van mensen als heel inspirerend ervaart.  
 

Heel bijzonder en hartverwarmend is het te ervaren dat zoveel parochianen 
meeleven met onze pater Kerkhof en hem op allerlei manieren steunen. 
Bekend is de wekelijkse collecteschaal in de Maria en Brigidakerk en het 
jaarlijkse Driekoningen-zingen voor de missie van pater Kerkhof.  Graag 
hadden we dit jubileum met pater Willem hier in Geldrop-Zesgehuchten 
willen vieren, maar ook hier heeft het coronavirus helaas een spaak in het 
wiel gestoken. We hopen dit op een later tijdstip te kunnen hernemen. 
 

We wensen pater Kerkhof, zijn medebroeders bij de witte paters en 
familieleden van harte proficiat met dit gouden jubileum en we hopen en 
bidden dat hij nog een aantal jaren in goede gezondheid er mag zijn voor zijn 
mensen in Malawi. 
 
Bijdrage Voedselbank Geldrop-Mierlo 
Onlangs hebben we opgevangen van 
de Voedselbank Geldrop-Mierlo, dat er 
ten gevolge van de corona crisis, door werkloosheid e.d. helaas een aantal 
mensen, gezinnen, in de problemen is gekomen en daarmee een beroep 
moeten doen op de voedselbank. Het aantal cliënten daar is aanmerkelijk 
gestegen. In verband hiermee wil de voedselbank opnieuw beroep op ons 
doen om in deze behoefte te voorzien. Uiteraard bevelen we dit verzoek van 
de voedselbank om houdbare levensmiddelen en verzorgingsartikelen, 
wasmiddelen te doneren van harte bij u aan.   

Pastoor Sjef van der Maazen 
 
Carillonconcerten Brigidakerk 2020 
Coronamaatregelen houden de beiaarddier niet van zijn of haar werk. Hoog 
boven het marktgewoel verheven strooit de beiaardier zijn klanken over het 
winkelend publiek in de diepte. Geldrop- Mierlo kan trots zijn op de traditie 
van de carillonbespelingen op de woensdagen en in de zomer. We zijn blij 
dat het ook voor de zomer van 2020 weer is gelukt om samen met 
stadsbeiaardier Tommy van Doorn een serie beiaardconcerten te 
organiseren.  Het carillon zal deze zomer: 



op 11 juli door bauke Reitsma, 25 juli door Bob van der Linde,  
8 augustus door Jasper Depraetere en op 22 augustus door Tommy van 
Doorn worden bespeeld van 15.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie: 
www.carillongeldrop.nl werkgroep Carillon 
 

Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden  
12 jun.  Hanny Bartels, geboren op 3 okt. 1941 en overleden op 
 6 jun. 2020 (HH. Maria en Brigidakerk) 
19 jun. Corry Elst- Schilperoort, geboren op 26 aug. 1936 en overleden op  
 15 jun. 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) 
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 
 

Din.-Woe.-Don.-Vrij. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (H. Brigidakerk) 
 

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 €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. 

http://www.carillongeldrop.nl/
mailto:geldrop@parochienicasius.nl

