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Pasen
Toen ik nog in het bedrijfsleven werkte, kreeg ik vaak de vraag : wat
betekent Pasen eigenlijk? Voor veel mensen is het Paasfeest niet
meer dan een paar vrije dagen en wat gezelligheid thuis. Veel
mensen zien Pasen als een soort lentefeest. Het begin van een nieuw
groeiseizoen met vruchtbaarheid. Vandaar de paaseieren. Voor alle
christenen is het Paasfeest het belangrijkste feest in het jaar. We
mogen dan vieren dat Christus uit de doden is opgestaan. Jezus
heeft op Goede Vrijdag zijn leven voor ons gegeven, zodat de grote
of vele kleine fouten die wij maken al vergeven zijn bij God door
Jezus. Hadden de Joden een zondebok waarop zij hun fouten
laadden, wij hebben Christus, die als een onschuldig Lam al onze
fouten vrijwillig op zich heeft genomen, zodat allen gered konden
worden. En het werkt nog, want we kunnen nog steeds gered
worden. Het is een hele geruststelling, dat we weten dat er
vergeving is voor al die keren dat we de fout ingingen. God vergeeft
niet alleen door Christus, God vergeet ook wat wij verkeerd hebben
gedaan. Ook in onze tijd worstelen veel mensen met hun verleden.
Velen willen de last van het verleden kwijt. “Laad jouw last maar op
Mij”: zegt Christus. Met andere woorden er is hoop voor allen die in
Christus geloven. Was het Joodse Paasfeest de bevrijding uit Egypte
en de slavernij, voor ons is Pasen de bevrijding uit de slavernij van
onze fouten (zonden) en de dood. Er moet wel heel veel liefde zijn
bij God, als dit voor iedereen geldt. Denkend vanuit de vergeving en
het goede dat daar uit voortkomt, worstelen velen met de vraag of
het leven wel doorgaat na de lichamelijke dood. Dit goede kan toch
niet ophouden bij een lichamelijke dood! Zeker als we een geliefde
af moeten geven, speelt bij menigeen de vraag: Zien wij elkaar nog
ooit terug? Door Jezus weten we nu dat het leven doorgaat, over de
grens van de dood heen. Daarom wordt het Paasfeest ook vaak
vergeleken met een opnieuw geboren worden. En als we opnieuw
geboren worden, dan is het logisch dat we het oude en onvolmaakte
wegdoen en beginnen aan een nieuwe manier van leven. Vanaf de
verrijzenis van Christus kunnen we heel anders tegen het leven en
het leven op deze wereld aankijken. Door het geloof in Christus
krijgen we de gave van de liefde voor elkaar. Als Christenen
proberen wij Jezus na te volgen in ons leven. En als ik praat over
“ons” leven, dan bedoel ik elk aspect van ons leven. Jezus navolgen
in zijn verrijzenis begint al tijdens ons aardse leven. Mensen mogen
aan onze houding zien dat wij bij de “Verrezene” horen. Verrijzenis
mensen zijn blije mensen, die van een schoon milieu houden. In de
breedste zin van het woord. Zalig Pasen.
Diaken Henri van Leuken

Dopelingen
H. Martinuskerk
12 dec. Niek van Werde

Overledenen
H.Brigidakerk
12 feb. Jeanne den Otter- Vissers, 97j
06 mrt. Sien Swinkels- Sonnemans,
87j
06 mrt. Will Knaapen- Zegelink, 96j
25 mrt. Pastor Louis Geraedts, 81j
27 mrt. Sisca v. Litsenburg- v. Rooij,
90j
29 mrt. Jan Verhoeven, 74j
HH. Maria en Brigidakerk
17 feb. Wil Janssen- v. den Akker, 88j
10 mrt. Noud Verstappen, 84j
H. Martinuskerk
18 nov. Bert van den Akker, 84j
05 dec. Corrie v. Lierop91j
29 dec. Leo Zwegers, 76j
05 jan. Jan Bakermans, 93j
20 feb. Toos Smulders-v. Gerwen, 92j
25 feb. Harrie v. den Berg, 88j
11 mrt. Wies Bollen, 86j
20 mrt. Jet Wouters-v. Hout, 94j
26 mrt. Ellen v. Ettro-Claassen, 89j
H. Luciakerk
23 mrt. Piet v. Dijk 72j
12 mrt. Francien van Hoof- Stevens
87j
29 mrt. Marlène Teuwen- Dingelstad
85j
St. Petrus' Bandenkerk
23 mrt. Nelly Maas- Thijssen 89j

Kledinginzameling voor mensen in nood
Op zaterdag 17 april a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur is er weer de
kledinginzameling van Mensen in Nood. U kunt goed gedragen
kleding en schoenen geheel coronaproof in gesloten plastic
vuilniszakken afgeven bij: De HH. Maria en Brigidakerk , Papenvoort
4, en de H.Brigidakerk, Nieuwendijk 2. De kleding en schoenen
worden verkocht en hergebruikt. Met de opbrengst worden in
Congo, samen met plaatselijk gemeenschappen, klaslokalen van
basisscholen gerenoveerd en worden sanitaire voorzieningen ervan
duurzaam verbeterd.

Vormsel
Op zaterdag 17 april om 19.00 uur zullen enkele jonge parochianen
in de H. Brigidakerk te Geldrop het vormsel ontvangen en op 24 april
om 19.00 uur in de Martinuskerk te Heeze. Door de maatregelen
zullen bij deze vieringen alleen de gezinnen van de vormelingen
welkom zijn in de kerken. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Pater Wim van Meijl
Op Palmzondag heeft Pater Wim van Meijl weer sinds maanden de
mis kunnen voorgaan in Leende. We zijn als pastoraal team blij dat
hij weer dusdanig is opgeknapt dat hij voor kan gaan in de zondagse
vieringen in Leende. Hierdoor zijn de vieringen in Leende,
Zesgehuchten en Mierlo weer eucharistievieringen. In Sterksel zal de
viering nog om 17.00 uur blijven zodat Pastoor van der Maazen of
Kapelaan van der Donk hierin voor kan gaan. We wensen Pater Wim
van Meijl alle goeds toe een en goed verder herstel.

11 april 2021 Zondag van de goddelijke Barmhartigheid
In het jaar 2000 heeft de H. paus Johannes Paulus II de tweede
zondag van Pasen ingesteld als Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid. Ook in onze parochie willen we mensen in de
gelegenheid stellen om de zondag van de goddelijke barmhartigheid
te vieren. In verband hiermee zal in de H. Brigidakerk, aansluitend
aan de H. Mis van 11.00 uur tot 13.30 uur het Allerheiligst
Sacrament uitgesteld worden. Tegelijkertijd is er gelegenheid om
persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Woord van de Bisschop
Afgelopen zondag hebben wij Palmzondag gevierd. De Goede- of
Lijdensweek is begonnen. Ik beleef deze dagen als de meest
intense dagen van het kerkelijk jaar. En vermoedelijk geldt dat
ook voor de meesten van ons. Zondag stonden wij stil bij de
aankomst van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als een vredesvorst
ontvangen. Hij is een zachtmoedige koning.
http://www.parochienicasius.nl/index.php/356-woord-van-debisschop-inzake-corona
H. Brigidakerk, –
HH. Maria en Brigidakerk
Pastorie; Stationsstraat 21,
5664 AP, Geldrop
T: 040-2862364
E: geldrop@parochienicasius.nl

H. Martinuskerk
Pastorie; Jan Deckersstraat 22,
5591 HS, Heeze
T: 040- 2261215
E: heeze@parochienicasius.nl

Vieringen in de
Nicasius parochie
H. Brigidakerk (Geldrop)
Ma. 12.30 u. eucharistieviering
Di. 18.30 u. aanbidding vesper
19.00 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbidding
Do. 18.30 u. aanbidding vesper
19.00 u. eucharistieviering
Vr. 18.30 u. aanbidding vesper
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
di.t/m vr. 08.30 u. ochtendgebed
wo.- za. van 13.00 u. t/m 16.00 u.
open voor bezichtiging.
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Zo. 09.30 u. eucharistieviering
H. Martinuskerk (Heeze)
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
Zo. 10.00 u. eucharistieviering
H. Luciakerk (Mierlo)
Ma. in Hof van Bethanië om 18.30 u.
eucharistieviering
Za. 17.00 u. eucharistieviering
Zo. 09.30 u. eucharistieviering
H. Catharina van Alexandriëkerk
(Sterksel)
Za. 17.00 u. eucharistieviering
Opgeven van intenties
Dit is mogelijk door voor de middag
te bellen naar de locatie of te mailen.
Volgende nieuwsbrief:
1ste weekend van de maand
Aanleveren artikelen uiterlijk voor
het laatste weekend van de maand

St.- Petrus' Bandenkerk, Leende H. Catharina van Alexandriëkerk , Sterksel
Pastorie; Dorpstraat 48,
5595 CJ Leende
T: 040- 2061215
E: leende@parochienicasius.nl

H. Luciakerk
Pastorie; Heer van
Scherpenzeelweg 18,
5731 EW Mierlo
T: 0492- 661215
E: mierlo@parochienicasius.nl
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