
Nieuwsbrief 
 

15 augustus Maria Tenhemelopneming 

In de tijd dat ik nog werkzaam was in het 
Land van Maas en Waal, begon zo half 
augustus de oogst van appels en peren. 
Augustus geldt als oogstmaand. Midden in 
die oogstmaand op 15 augustus vieren we 
het feest van Maria’s Tenhemelopneming. 
En misschien kun je Maria 
Tenhemelopneming ook zien als een soort 
oogstfeest. De tenhemelopneming van 
Maria is de vrucht van een leven dat vanaf 
de ontvangenis innig verbonden was met 
God en met het verlossingswerk van Jezus haar Zoon. Maria volgde 
Jezus en heeft op unieke wijze meegewerkt aan de paas-uittocht van 
de Heer. Zij stond onder het kruis, niet als toeschouwer, zij deed in 
alles mee. Die innige verbondenheid van Maria met de kruisdood 
van haar Zoon Jezus, deed haar door de genade van Jezus delen in 
de vruchten van de kruisdood: de verrijzenis. De eerste verloste 
wordt dan ook de eerste verrezene: nà Christus, maar vóór ons.  
In die zin is het feest van Maria’s Tenhemelopneming voor ons allen 
een teken van hoop. Maria is in de hemel, maar leeft volop mee met 
de gemeenschap van de Kerk. Tegelijkertijd wekt ze in ons de hoop 
dat ook wij eens mogen delen in haar hemelse vreugde. Dit blijde 
feest van hoop mogen we dit jaar vieren op zondag 15 augustus. 
Indien de weersomstandigheden het toelaten vindt in Heeze de 
eucharistieviering dan traditiegetrouw plaats om 11.00 uur in de 
pastorietuin. Volg de berichtgeving op onze internetpagina. 
 

Wijzigingen samenstelling parochiebestuur H. Nicasius 
In februari van dit jaar hebben de bestuursleden dhr. John Hessels 
(beheer gebouwen en begraafplaatsen) en dhr. Wim van Bree 
(secretariaat) zich teruggetrokken uit ons parochiebestuur. Onze 
bisschop Mgr. De Korte heeft de voornoemde bestuursleden per 
brief eervol ontslag verleend. Dhr. John Hessels maakte sinds het 
begin van de fusie deel uit van ons bestuur, dhr.  Wim van Bree 
vanaf medio 2017. Het bestuur is de beide bestuursleden zeer 
erkentelijk voor de inzet en toewijding waarmee zij zich al die tijd 
hebben ingezet voor onze Nicasiusparochie. Het beheer rond 
gebouwen en begraafplaatsen wordt op dit moment ingevuld door 
dhr. Ton van der Sande.  Vanaf  1 juni is dhr. Leon Liebreks 
administrateur van onze parochie en tevens penningmeester ad 
interim. Het bestuur zoekt derhalve op dit moment nog naar de 
invulling van de functies van penningmeester en secretaris. 

 
 
 
 
 
 

 

Dopelingen    
H. Brigidakerk 
20 juni Jairo Saasen 
20 juni Thien An Cao 
27 juni Conor Schetters 
 

Overledenen 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
26 juni André Verhees, 93j 
 

Huwelijk 
H. Brigidakerk 
06 juni Michiel Verhappen en  
Bregje van den Heuvel 
 

i.v.m. de privacy regelgeving zijn 
niet alle namen vermeld. 
 

Aanmelden E.H. Communie 
en Vormsel 

De voorbereidingen voor de 
E.H.Communie en voor het 
vormsel in onze parochie gaan in 
dit najaar van start. Meer 
informatie hierover vindt u vanaf 
eind augustus op onze website:  
www.parochienicasius.nl  
 

10 juli 2021 Nationale 
bedevaart naar Den Briel 

Normaliter komen er bij de 
Nationale Bedevaart meer dan 
duizend pelgrims naar Brielle om 
te bidden bij de relieken van de 
heilige Martelaren van Gorcum. 
Door het coronavirus is dat dit 
jaar niet mogelijk. Maar de 
organisatie zorgt ervoor dat 
iedereen deze bijzondere dag 
mee kan maken via deze 
livestream.  z.o.z. 
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Zo is het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de 
heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis. 
De internetverbinding kunt u vinden op het volgende internetadres: 
https://www.martelarenvangorcum.nl/nieuws/nieuws-
algemeen/livestream-nationale-bedevaart-2021 De coronacrisis 
heeft helaas ook gevolgen voor de viering van de Martelaren op 
Kreijl. Vanwege de maatregelen kan dit helaas geen doorgang 
vinden. Binnen onze Nicasiusparochie worden de martelaren van 
Gorcum herdacht in de eucharistievieringen 
van het weekend en heel speciaal tijdens de 
eucharistieviering in de Martinuskerk te 
Heeze op zondag 11 juli om 11.00 uur. 
Mensen die willen deelnemen aan de 
Nicasiusviering in de Martinuskerk worden 
verzocht een toegangsbewijs af te halen in 
de Martinuskerk te Heeze. Op het moment 
van uitkomen van deze nieuwsbrief kunt u 
nog op de volgende tijdstippen 
toegangsbewijzen afhalen in de Martinuskerk te Heeze: 
zondag 4 juli van 10.30 uur tot 11.00 uur voorafgaand aan de 
eucharistieviering van 11.00 uur, 
donderdagavond 8 juli van 19.30 uur tot 20.00 uur, voorafgaand aan 
de eucharistieviering van 20.00 uur, 
vrijdagavond 9 juli van 17.45 uur tot 18.15 uur voorafgaand aan de 
kruisweg van 18.15 uur. 
 

Versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk 
Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij 
religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het 
kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk 
kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een 
anderhalve meter-opstelling. Gelovigen hoeven in de kerk geen 
mondkapje meer te dragen. 
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats 
van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen. Volkszang 
blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande 
hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.  
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als 
het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de 
inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk 
hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona 
door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de 
gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel 
de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en 
zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft 
belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een 
nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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 
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