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Kerstmis
Voor veel mensen begint de kersttijd op 6 december, met als
hoogtepunt en afsluiting Kerstmis zelf - 25 december - en de
jaarwisseling. Wanneer Sinterklaas en zijn Pietermannen weer de
terugtocht naar Spanje aanvaarden, kan de kerstboom worden
gezet. Zo’n kerstboom brengt natuurlijk in donkere dagen de nodige
sfeer in huis. Het is echter jammer, dat door het naar voren
schuiven van Kerstmis, een tijd als de Advent met zijn teksten en
gezangen die vol zijn van
verlangen naar de komst van
verlossing in de geboorte van het
Kerstkind, in de verdrukking
raakt.
Daarom zou ik deze gelegenheid
willen aangrijpen u iets te laten
proeven van het verlangen naar
Kerstmis, dat uitgedrukt ligt in
een van die ontroerende
liederen van die de Advent rijk is, het ‘Rorate Caeli’ (Dauwt
hemelen). Het wordt al eeuwen in de kerk gezongen, maar het heeft
aan kracht nog niets ingeboet. Heel mooi vind ik de eenheid die de
gregoriaanse zang van dit lied vormt met de Latijnse tekst. Een tekst
trouwens die ook heel bijbels is. Bijzonder mooi is het vierde couplet
van het ‘Rorate Caeli’ dat begint met de woorden ‘Consolamini,
consolamini, popule meus’ (Troost, troost mijn volk; vgl. Jes. 40,1). In
de adventstijd wordt Jezus bezongen als onze troost: ‘Waar blijf je,
troost van de wereld, hoop van alle mensen?’ In het Kind van
Bethlehem, naar wie wij uitzien, zoekt God de mens op in zijn
eenzaamheid om hem tot troost te zijn. Hij wil bij ons zijn. Omdat in
het Kind van Bethlehem God onder ons is gekomen, hoeft de mens
nooit meer eenzaam te zijn. Later, bij zijn heengaan uit deze wereld,
heeft Jezus het zijn vrienden nog eens op het hart gedrukt: ‘Zie Ik
ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’ Zo kan dit
beeld van troost ons in de Advent – op weg naar Kerstmis - een
thuisgevoel geven. Ondanks de gebrokenheid van mijn bestaan,
ondanks het feit dat ik me verlaten kan voelen, ondanks onbegrip en
(innerlijke) kwetsuren kan ik mij thuis voelen, omdat in dit Kind ‘God
met ons’ is gekomen voor altijd.
Zalig Kerstfeest en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Namens het pastoraal team en het kerkbestuur
Pastoor Sjef van der Maazen

Dopelingen
H.Brigidakerk
14 nov. Donna van der Geugten
14 nov. Jaivy de Kort
21 nov. Ruby Evegaars
28 nov. Nicolas Prisecaru
St.- Petrus' Bandenkerk
28 nov. Lonne Hendriks
H. Luciakerk
21 nov. Sam Wakefield

Overledenen
H.Brigidakerk
18 nov. Francien CollartElbersen, 83j
20 nov. Pierre Cuijpers, 89j
23 nov. Hans van Hout, 68j
02 dec. Antoon Ketelaars, 82j
HH. Maria en Brigidakerk
09 nov. Jan van Bree, 87j
26 nov. Lodewijk Vos de Wael, 81j
30 nov. Twan Maas, 89j
H. Martinuskerk
10 nov. Nelly van Galen-Linders, 89j
St.- Petrus' Bandenkerk
01 dec. Mia Rutten- Umans, 75j
04 dec. Adriaan Verhees, 92j
H. Luciakerk
27 nov. Jan Maas, 81j
29 nov. Annie Verhallen- Boons, 98j

Kerstavond 24 december
Er vinden geen openbare vieringen plaats op kerstavond.
Vanuit de H. Brigidakerk zal er één viering online worden uitgezonden om 22.00uur.
Deze is te volgen via: https://youtu.be/l6w5NTjeisg
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
16.00 uur een kerstviering in Leenderhof
Eerste Kerstdag 25 december
H. Brigidakerk (Geldrop):
11.00 uur eucharistieviering
m.m.v. zang
14.30 uur Kindje Wiegen Speciaal voor de peuters en kleuters
de kerk is tot 16.30 uur open voor bezichtiging
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):
09.30 uur Eucharistie
m.m.v. dames en herenkoor
de kerk is tussen 13.00 uur en 16.00 uur open voor bezichtiging
H. Martinuskerk (Heeze):
11.00 uur eucharistieviering
de kerk is tot 16.00 uur open voor bezichtiging
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
11.00 uur een plechtige eucharistieviering
de kerk is tussen 13.00 uur en 17.00 uur open voor bezichtiging

Reserveren voor de kerstdagen

Voor de vieringen van eerste en
H. Luciakerk (Mierlo):
tweede kerstdag dient u
09.30 uur eucharistieviering
m.m.v. het dames en mannenkoor toegangsbewijzen te hebben.
11.30 uur gebedsviering
m.m.v. zanggroep Joko
U kunt plaatsen reserveren voor
één van de vieringen.
H. Catharina van Alexandriëkerk (sterksel)
Opwerkdagen vanaf 6 december
09.30 uur Herdertjesmis
van 9.30 uur tot 11.30 uur in het
11.00 uur kerstviering met parochieel koor
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21
Tweede Kerstdag 26 december
te Geldrop.
H. Brigidakerk (Geldrop):
De gereserveerde kaartjes zijn
11.00 uur eucharistieviering
met zang
vervolgens voor de kerken in
de kerk is tot 16.30 uur open voor bezichtiging
Geldrop en Heeze te verkrijgen
vanaf één uur voor de dienst van
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):
het weekend van 18 en 19
09.30 uur Eucharistie
m.m.v. dames en herenkoor
december. Vanaf 20 december zijn
de kerk is tussen 13.00 uur en 16.00 uur open voor bezichtiging
de kaartjes af te halen van ma. t/m
wo. tussen 09.30 uur en 11.30 uur
H. Martinuskerk (Heeze):
11.00 uur eucharistieviering
in het St. Antoniushuis,
de kerk is tot 16.00 uur open voor bezichtiging
Stationsstraat 21 te Geldrop.
Hoe u zich kunt aanmelden voor de
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
vieringen in Leende en Sterksel
10.00 uur een eucharistieviering
wordt z.s.m. bekend gemaakt.
de kerk is tussen 15.00 uur en 17.00 uur open voor bezichtiging
H. Luciakerk (Mierlo):
09.30 uur eucharistieviering

m.m.v. het dames en mannenkoor

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering

Jubilea Kerkkoor Zesgehuchten
Het kerkkoor Zesgehuchten heeft dit jaar een tweetal jubilarissen.
Mevr. Truus Schrurs is dit jaar 25 jaar lid van een kerkkoor in onze
parochie. Eerst in de voormalige Jozef parochie en alweer een aantal
jaren van het kerkkoor Zesgehuchten.
Mevr. Maria Brouwers was reeds vorig jaar 60 jaar lid van ons koor.
Door corona konden we dat niet vieren. Dit jaar vieren we haar
diamanten lidmaatschap uiteraard wel.
Beide jubilarissen hebben we op 21 november in het zonnetje gezet.
In de H. Mis van 9.30 uur. Bestuur Kerkkoor Zesgehuchten

Kindje wiegen
Op eerste Kerstdag vindt om 14.30 uur kindje wiegen plaats in de
H. Brigidakerk Geldrop centrum: tijdens deze viering voor de peuters
en kleuters die ongeveer een half uurtje duurt kijken we samen naar
het kerstverhaal en zingen
we kerstliederen.
Aan het einde van de viering
leggen we het kindje Jezus
terug in zijn kribje en
kunnen de kinderen de
kinderzegen ontvangen.
Oudjaarsdag 31 december
H. Brigidakerk (Geldrop):
16.00 uur eucharistieviering met zang
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):
Geen viering
H. Martinuskerk (Heeze):
16.00 uur eucharistieviering
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
Geen viering
H. Luciakerk (Mierlo):
Geen viering
H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering
Nieuwjaarsdag 1 januari
H. Brigidakerk (Geldrop):
11.00 uur
eucharistieviering
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):
Geen viering
H. Martinuskerk (Heeze):
11.00 uur
eucharistieviering
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
11.00 uur eucharistieviering
16.00 uur viering in Leenderhof.
H. Luciakerk (Mierlo):
09.30 uur
eucharistieviering m.m.v. het dames en mannenkoor

Adventsactie
Iedere twee minuten overlijdt
een moeder
Tijdens de adventsperiode –
de periode van vier weken
voorafgaand aan Kerstmis vragen we via de Adventsactie
aandacht voor de hoop.
Hoop op de komst van het Licht.
Hoop op een betere wereld.
Hoop dat iedereen kan delen in
overvloed en dat op een dag alle
mensen een waardig leven
kunnen leiden.
Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Daarom vertellen we verhalen
van mensen die met hun
toewijding en hun liefde een
verschil maken.
Hoopvolle ontwikkelingen rond
de zorg voor moeders en jonge
kinderen
In 2019 was de kindersterfte
gedaald tot het laagste punt ooit.
Bij moeders daalde het aantal
sterfgevallen met meer dan een
derde ten opzicht van 1990.
Het helpt dus enorm deze
belangrijke, kwetsbare groep te
steunen met concrete hulp en
dat geeft hoop! Adventsactie
steunt dit jaar vier projecten
(zie www.vastenactie.nl) die zich
richten op goede, bereikbare
zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap, de
bevalling en de periode erna.
Wilt u ons steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom.
U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer NL89 INGB
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Tijdens het weekend van de
derde Advent zondag 11-12
december zal er een extra
collecte plaats vinden in de
kerken om de Adventsactie te
steunen.

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit:
geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit
te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de
R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00
en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of
parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen
zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de
vieringen van het komend weekend.
Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is
geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van
het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast
blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de
eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10
november)
Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het
gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de
coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar
zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de
mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer
aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een
massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is
het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen
op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken
met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.
Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasseringsen uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren.
De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor
onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de
wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te
doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg
naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus
die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.
Kijk hier voor de oproep die
de bisschoppen al eerder deden:
www.vierkerstmis.nl

Vieringen in de
Nicasius parochie

Tarief wijziging per 1-1-2022
Vieringen:
Misintentie
€ 12.50
Huwelijksviering
€ 390.Jubileumviering
€ 295.Uitvaart
€ 495.Begraafplaats:
Grafrechten graf / urn voor 20 jaren
€ 1390.Verlenging voor periode van 10 jaren
€ 695.Graf delven en dichten, incl. ruimingskosten
€ 630.Plaatsen urn in urnenkelder, columbarium of graf € 230.Verstrooien as
€ 125.Grafplaats reserveren voor 10 jaren
€ 695.Tarieven kunnen lokaal afwijken. Voor graven van kinderen hanteren
we een gereduceerd tarief. Voor meer informatie s.v.p contact
opnemen met de lokale beheerder van de begraafplaats.

H. Brigidakerk (Geldrop)
Ma. 12.30 u. eucharistieviering
Di. 08.45 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbidding
Do. 08.45 u. eucharistieviering
Vr. 08.45 u. eucharistieviering
Za. 16.00 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)
Do. 20.00 u. eucharistieviering
aanbidding tot 21.00 uur
Vr. 18.15 u. kruisweg bidden
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
Zo. 10.00 u. eucharistieviering
H. Luciakerk (Mierlo)
Zo. 09.30 u. eucharistieviering
H. Catharina van Alexandriëkerk
(Sterksel)
Za. 19.00 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

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

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

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar:
nieuwsbrief@parochienicasius.nl

