
Nieuwsbrief 
 

Vakantie 
Examens zitten erop,  
rapporten en diploma’s zijn uitgereikt. 
Voor menigeen, jong en oud,  
breekt een tijd aan, of is er al,  
van ontspanning en rust. 
Eventjes afstand nemen van waar je dagelijks mee bezig bent; 
genieten van vakantie en niets doen. 
Niéts doen, ….. nou, ja, …. dat toch niet. 
Vakantie kan heel goed gebruikt worden om:  
-terug te kijken naar wat geweest is,  
-en vooruit te zien naar wat komen gaat. 
We mogen gelukkig  blij en dankbaar zijn voor onze vakantietijd; 
en dat is goed! 
Goed, is het ook, ons te realiseren dat er nog steeds medemensen 
zijn, voor wie vakantie, vrij-zijn,  
niét zo vanzelfsprekend is. 
Vakantie is ook een goede tijd om stil te staan bij het bekende 
spreekwoord: 

-wat gij niet wilt dat u geschiedt (opgesloten zitten in 
eenzaamheid), doe dat ook een ander niet- of, zoals ons in 
Gods geboden wordt aan gereikt: 

 -heb je naaste(n) lief, als jezelf-; 
het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn; het kán door te doen wat 
God ons leert door zijn Zoon, Jezus;  
-délen van liéfde;  
-delen van onze vakantieliefde  met hen, 
-die om wat voor reden dan ook, niét op vakantie kunnen. 
Doe dat maar in de vorm van extra aandacht en medeleven, 
door  je aan huis gekluisterde buren een kaartje te sturen,  
of hen in de vakantieperiode,  
waarin kinderen en kleinkinderen weg zijn, eens een extra bezoekje 
te  brengen, of ze uit te  nodigen voor een kopje koffie/thee met wat 
lekkers; ’t geeft die ander ook een vakantiegevoel en voor jezelf 
voelt het als: ‘gedeelde vreugd, is dubbele vreugd’; ‘vakantie máákt 
vakantie en vakantie gééft vakantie! 
 
Het pastoraal  team wenst u allen een heel fijne vakantie. 
 
Karel Bennenbroek, diaken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dopeling  
H.Brigidakerk 
05 juni Justin Pennings 
12 juni Nathalia Caldarasu-Lungu 
12 juni Jaylina van Esdonk 
 

Huwelijken en jubilea  
H.Brigidakerk 
25 juni Stephan Dijstelblom en   

Zsuzsanna Almasi 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
16 juni Leny van Hoek- Verhagen, 81j 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
07 juni Piet van Gastel, 69j 
25 juni Riek van Gastel- Lijten, 95j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
28 juni Frans Verspeek, 76j 
 

H.Luciakerk 
04 juni Joke Daanen-Savelkouls, 92j 
14 juni Riek Megens- van Mierlo, 84j 
 

Elders 
11 juni Willy Suelmann- Lobé, 80j 
16 juni Mien Brouwers, 87j 
22 juni Gordon Assumption, 71j 
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Weekend van de 22ste zondag door het jaar: 
Za. 27-08-2022 
 H. Brigidakerk (Geldrop) 19.00 uur komt de viering te vervallen 
 H. Martinuskerk (Heeze) 19.00 uur eucharistieviering 
 St.- Petrus' Bandenkerk (Leenderhof Leende) 16.30 uur eucharistieviering 
 H. Luciakerk (Mierlo) 17.00 uur eucharistieviering 
 H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 19.00 uur eucharistieviering 
Zo. 28-08-2022 
 H. Brigidakerk (Geldrop) 11.00 uur eucharistieviering 
 HH. Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten) 09.30 uur eucharistieviering 
 H. Martinuskerk (Heeze) 11.00 uur komt de viering te vervallen 
 St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)  10.00 uur eucharistieviering 
 H. Luciakerk (Mierlo) 09.30 uur komt de viering te vervallen 
 
Weekend van de 24ste zondag door het jaar: 
Za. 10-09-2022 
 H. Brigidakerk (Geldrop) 19.00 uur eucharistieviering 
 H. Martinuskerk (Heeze) 19.00 uur komt de viering te vervallen 
 St.- Petrus' Bandenkerk (Leenderhof Leende) 16.30 uur eucharistieviering 
 H. Luciakerk (Mierlo) 17.00 uur eucharistieviering 
 H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 19.00 uur eucharistieviering 
Zo. 11-09-2022 
 H. Brigidakerk (Geldrop) 11.00 uur eucharistieviering 
 HH. Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten) 09.30 uur komt de viering te vervallen 
 H. Martinuskerk (Heeze) 11.00 uur eucharistieviering 
 St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)  10.00 uur eucharistieviering 
 H. Luciakerk (Mierlo) 09.30 uur eucharistieviering 
 

Aanpassing rooster eucharistievieringen tijdens de vakanties van 
pastoor Sjef van der Maazen en kapelaan Hans van der Donk 

 
Vanwege de aanstaande vakanties van de pastores (21 augustus t/m 24 september) zullen er enkele 
aanpassingen plaatsvinden in het gebruikelijke vieringenrooster voor weekenden. In feite betekent dit 
dat er een aantal vieringen komen te vervallen in het bijzonder in de geloofsgemeenschappen waarin de 
kapelaan en de pastoor werken, te weten Geldrop, Heeze en Mierlo. In de geloofsgemeenschappen te 
Leende en Sterksel, waar Pater Wim van Meijl werkzaam is, zal alles voor de betreffende weekenden 
gelijk blijven. 
 

Het vervallen van enkele vieringen tijdens de vakantieperiode van pastores leert ons wennen aan de 
toekomst. Op langere termijn zullen er in onze Nicasiusparochie hoogstens 2 priesters werkzaam zijn, 
voor zes kerklocaties. Onze intentie als pastores is dat er, zolang als dat mogelijk is, op elke kerkplek 
ieder weekend één eucharistieviering plaatsvindt. Ondanks de beperkingen van dit vakantierooster, 
wordt er nog steeds op elke locatie minimaal één eucharistieviering aangeboden, waarbij Geldrop 
(centrum en Zesgehuchten) geldt als één locatie. 
 

Wat de doordeweekse vieringen betreft, zullen  tijdens de periode van 21 augustus t/m 24 september, 
zoals eerder is afgesproken, de viering van woensdag om 18.30 uur in Mierlo en de viering van vrijdag 
om 17.00 uur in Heeze komen te vervallen. 
 

Pastoraal team parochie H. Nicasius 

 
 

 



Weekend van de 25ste zondag door het jaar: 
Za. 17-09-2022 
 H. Brigidakerk (Geldrop) 19.00 uur komt de viering te vervallen 
 H. Martinuskerk (Heeze) 19.00 uur eucharistieviering 
 St.- Petrus' Bandenkerk (Leenderhof Leende) 16.30 uur eucharistieviering 
 H. Luciakerk (Mierlo) 17.00 uur eucharistieviering 
 H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 19.00 uur eucharistieviering 
Zo. 18-09-2022 
 H. Brigidakerk (Geldrop) 11.00 uur eucharistieviering 
 HH. Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten) 09.30 uur eucharistieviering 
 H. Martinuskerk (Heeze) 11.00 uur eucharistieviering 
 St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)  10.00 uur eucharistieviering 
 H. Luciakerk (Mierlo) 09.30 uur komt de viering te vervallen 

 
 

Zondag 10 juli om 11.00 uur  
H.Mis op de geboorteplaats van de H. Nicasius van Heeze 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat  de H. Nicasius - samen  
met 18 gezellen - de marteldood zijn ondergaan in Den Briel.  
Zondag 10 juli om 11.00 uur herdenken we plechtig de  
H. Nicasius en zijn 18 gezellen in de H. Mis bij het kapelletje in  
het buurtschap Kreijl, nr. 20, te Heeze, waar volgens de  
overlevering Nicasius is geboren.  
 
In verband met deze viering voor de gehele Nicasiusparochie  
zal de eucharistieviering van 11.00 uur in H. Brigidakerk  
te Geldrop komen te vervallen.  
Alle parochianen uit onze Nicasiusparochie zijn uitgenodigd  
om op deze bijzondere plaats waar de beschermheilige van onze parochie,  
de H. Nicasius, geboren is deel te nemen aan de eucharistieviering. 

 
Alpha-cursus in Damiaanparochie 

Dit najaar gaat er in de Damiaanparochie in Helmond West een Alpha curusus van start. 
De Alphacursus is een laagdrempelige kennismaking met ons christelijke geloof.  
De cursus probeert een antwoord te geven op vragen als:  
Wie is Jezus?  
Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?  
Bidden, waarom en hoe?  
Wie is de heilige Geest?  
De Alpha cursus geschiedt in een sfeer van huiselijke gezelligheid.  
De cursus vangt aan met een maaltijd koud/of warm.  
Vervolgens is er een inleiding over één van de onderwerpen.  
Deze inleiding is dan weer aanleiding om te komen tot een  
gedachtenwisseling over het betreffende onderwerp. 
Met het oog op de te geven cursus is het Alpha-team op zoek  
naar deelnemers en mensen die deel willen uitmaken van het team.  
De data van de cursus volgen nog.  
Mocht u/jij op voorhand al belangstelling hebben voor de cursus, dan kunt u zich/kun jij je al 
aanmelden bij het St. Antoniushuis in afwachting van  verdere informatie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orgel en beiaard concerten 
In de zomermaanden worden prachtige orgelconcerten door 
verschillende organisten ten gehore gebracht in de H. Brigidakerk te 
Geldrop. In samenwerking met de Werkgroep Carillon wordt op 
verschillende dagen het orgelconcert voorafgegaan door een 
carillonconcert. De concerten voor dit jaar gaan van start op 9 juli 

 
Voertuigzegening 

Het is een lange tijd een gewoonte geweest om materialen en 
gereedschappen, waarmee gewerkt moest worden, te laten 
zegenen. Zo ontstond later ook de zegening van voertuigen, vroeger 
koetsen en nu automobielen. 
Zo zoetjes aan zal iedereen wel de vakantieplannen gemaakt 
hebben. Is het dan niet een rustgevende gedachte, als ook de auto 
voor de vakantie gezegend is? En met de auto degene die achter het 
stuur zit? Opdat hij of zij geïnspireerd zal rijden en geen gevaar 
wordt voor zichzelf, de inzittenden en andere weggebruikers? 
Daarom houden we ook dit jaar een voertuigzegening en wel op 17 
juli na de eucharistieviering van 11.00 uur voor de H. Brigidakerk  
Als u denkt: ik heb alleen een fiets, rollator of 
brommer ook deze voertuigen zijn welkom. 
( u kunt via de parkeerplaats rond de kerk 
rijden om zo voor de kerk uit te komen) 
 

15 augustus Maria tenhemelopneming 
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 vieren we op maandag  
15 augustus om 12.30 uur in de  
H. Brigidakerk. En om 18.30 uur in Hof van 
Bethanië te Mierlo. 
In Heeze vindt traditiegetrouw op de 
zondag na 15 augustus het feest plaats van 
Maria Tenhemelopneming met een buiten 
mis in de tuin van de pastorie. Dit jaar zal 
dat zijn op 21 augustus om 11.00 uur in de 
pastorietuin. Toegang via de poort bij de 
oprit van de pastorie. 

Zaterdag 9 juli 
Aanvang: 15.00 uur 
Henk Veldman (Amersfoort), 
beiaard 
Aanvang: 16.15 uur 
Marc Schippers (Nieuw-
Lekkerland) & Steven Knieriem 
(Goes), orgel 
 
Zaterdag 23 juli 
Aanvang: 15.00 uur 
Maurits Bunt (Epe), beiaard 
Aanvang: 16.15 uur 
Martyn Noble (London), orgel 
 
Zaterdag 30 juli 
Aanvang: 16.15 uur 
Tannie van Loon (Eindhoven), 
orgel 
 
Zaterdag 6 augustus 
Aanvang: 15.00 uur 
Joost van Balkom ('s-
Hertogenbosch), beiaard 
Aanvang: 16.15 uur 
Anne-Gaëlle Chanon (Compiègne 
(F)), orgel 
 
Zaterdag 20 augustus 
Aanvang: 16.15 uur 
Philip Crozier (Montreal), orgel 
 
Zaterdag 27 augustus 
Aanvang: 15.00 uur 
Tommy van Doorn (Boxtel), 
beiaard 
Aanvang: 16.15 uur 
Darius Bakowski-Kois (Krakow), 
orgel 
 
Zaterdag 10 september 
Aanvang: 16.15 uur 
Jaco van Leeuwen (Noordwijk), 
orgel 
 
Zondag 11 december 
Aanvang: 15.00 uur 
Adventsconcert door Ensemble 
DeJongDeJongPlus: 
Euwe de Jong (Assen) & Sybolt de 
Jong (Tolbert), orgel, harmonium 
en vocaal dubbelkwartet 



In de achttiende eeuw is het gebouw en zeker de kapel erg vervallen. De kapel wordt afgebroken.  
Het Apostelhuis zelf is daarna in gebruik als opslagplaats van de boerderij, die op de grond staat. Het 
fonds dat Kardinaal van Enckevoirt heeft ingesteld, wordt vanaf dat moment gebruikt om oude mannen 
bij particulieren onder te brengen en nog veel later, vanaf 1881 in het bejaardenhuis bij het 
zusterklooster. In 1872 wordt het Apostelhuis uiteindelijk afgebroken. De oude boerderij brandde in 
1932 af en werd vervangen door de boerderij die ook de naam Apostelhoeve kreeg. Eind 19e eeuw werd 
de ouderenzorg overgenomen door de zusters van Oirschot in Huize Bethanië, het huidige Hof van 
Bethanië. 
 

Het vermogen van Het Apostelhuis wordt gebruikt voor projecten binnen de Mierlose 
parochiegemeenschap. Ook krijgen Mierlose missionarissen een jaarlijkse bijdrage voor hun 
werkzaamheden. In 2016 is er een financiële bijdrage geschonken aan de Friezenkerk te Rome om de 
werkzaamheden van het pastoraat te ondersteunen. 
 

De landelijke en gemeentelijke overheden ondersteunen ook veel projecten om noden van mensen te 
verlichten, maar toch vallen er hiaten. Het Apostelhuis wil juist daar, waar de overheden niet in 
tegemoet komen, hulp bieden. 
Het beleid van Het Apostelhuis is gericht op het in stand houden van het vermogen, met inachtneming 
van inflatiecorrectie. De instelling heeft geen winstoogmerk.  
 

Als U een beroep wilt doen op Het Apostelhuis, kunt U contact opnemen met de voorzitter  
(pastoor S. v.d. Maazen).  
Het bestuur zal een afweging maken, of het project of activiteit in aanmerking komt voor financiële 
ondersteuning. 
 

Het Apostelhuis 
In de Nieuwsbrief van februari wordt ons verteld,  dat we dit jaar 

gedenken, dat 500 jaren geleden Adriaan Floriszoon Boeyens  tot 

paus is gekozen. Paus Adrianus VI is de enige Nederlandse paus in 

de geschiedenis. Het was een bijzondere man die leefde in een 

moeilijke tijd. Bedreigingen binnen de kerk, maar ook van 

daarbuiten moest hij het hoofd bieden. Door zijn eenvoud is hij een 

groot voorbeeld. 

Paus Adrianus VI had een goede vriend Willem van Enckevoirt.  

Hij leerde Willem kennen tijdens zijn studie in Leuven. Willem van 

Enckevoirt werd in 1464 geboren in Mierlo. Hij studeerde rechten 

en werd adviseur van de paus. Paus Adrianus VI benoemde hem 

tot kardinaal. 

Toen de paus gestorven was, liet Willem hem bijzetten in 

een  praalgraf in de kerk Santa Maria dell'Anima te Rome. Na zijn 

dood in 1534 werd Willem van Enckevoirt daar ook begraven. 
 

In 1531 krijgt Van Enckevoirt van de toenmalige paus Clemens VII 

toestemming om in Mierlo een gasthuis te stichten. Kardinaal van 

Enckevoirt stelt het geld daarvoor beschikbaar. Hij verzoekt zijn 

zus Elisabeth en haar erfgenamen om het huis daadwerkelijk op 

te richten. Als Van Enckevoirt in 1534 overlijdt, is het gasthuis nog 

niet klaar. Pas in 1537 staat het gebouw er. Het is een gasthuis 

met kapel bedoeld als woonplaats voor twaalf oude mannen. Het 

gasthuis werd Het Apostelhuis genoemd, omdat het was 

toegewijd aan de Twaalf Apostelen. Alleen ongehuwde mannen of 

weduwnaars van boven de vijftig jaar waren er welkom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Missie comité 

 1.Resultaten Beursvloer/ 2.Toespraken in de kerken/  
3.Nieuwe missieleden/ 4. Wijziging rekening 
Resultaten Van de Beursvloer welke werd gehouden  
op 18 mei Voor ons comité was deze deelname   
nieuw maar tevens ook een uitdaging om ons te profileren in de 
gemeente van Geldrop. Door deel te nemen, verbreden we onze 
bekendheid en kennis. Op de Beursvloer gelden een paar regels. 
Verloopt het gesprek tussen 2 deelnemers goed, dan betekent dit 
dat er een match is tussen de 2 partijen zonder dat geldelijke belang. 
We gaan elkaar helpen zoals is overeengekomen. De aanwezige 
notaris vulde de 2 overeenkomsten in gemaakt met het LEV en de 
stichting Bouwmotie. Conclusie is dat we een prima avond hebben 
beleefd.   
2.Toespraken in de kerken, Zoals u weet, komen we veel vrijwilligers 
te kort. Om dit extra onder de aandacht te brengen, heeft 
ondergetekende in Zesgehuchten en de Brigida kerk korte 
toespraken gehouden. Het resultaat is goed te noemen. We hebben 
2 leden er bij en dat stemt ons hoopvol! We gaan kijken of er 
mogelijkheden zijn om ook in de andere kerken een oproep te doen!  
3. Nieuwe leden:  We hebben 2 nieuwe leden: Ine en Pascal hebben 
zich opgegeven en zijn na meerdere sessies al een stuk ingewijd in 
het hele missie gebeuren. We zijn er bijzonder blij mee. Pascal stelt 
zich voor: Mijn naam is Pascal Daddiza en ik ben 20 jaar oud. 
Doordeweeks studeer ik Legal, insurance & hr services specialist 
(juridisch) Niveau 4 en werk in de avond uurtjes wat bij. Hiernaast 
doe ik vrijwilligerswerk voor de Parochie. Ik ben een vrijwilliger in het  
ouderen en zieken pastoraat, wat me heel erg bevalt, sinds kort help 
ik nu ook bij de missiegroep. Ik vind de missiegroep de ultieme 
manier om mijn geloof te praktiseren voor anderen. Samen met de 
parochie en de hulp en ervaring van Harry Peters weet ik dat alle 
projecten in het buitenland zeker gaan slagen. Ik weet zeker dat we 
veel goeds gaan verspreiden in de wereld zoals sanitaire 
voorzieningen, scholen, kerken, studiebeurzen, ziekenhuizen, 
weeshuizen en nog veel meer! Met onze stichting willen we een extra 
steentje bijdragen voor de mensen die het moeilijk hebben over heel 
de wereld  .Tot slot: Pater Wil Kerkhof heeft te kennen gegeven dat 
hij binnen enkele weken weer terug gaat naar Malawi. We wensen 
hem het beste toe en danken hem voor de goede ondersteuning  
van het missie comité. Harry Peters, voorzitter 
4. Wijziging rekening: Als men een donatie wil doen voor Pater 
Willem Kerkhof, dan graag op het volgende rekening nummer: NL24 
ABNA 0524547513 ten name van Witte Paters Dongen onder 
vermelding van Missie Malawi Wil Kerkhof het rekening nummer van 
Missiegroep Zes Gehuchten  nummer NL41 Rabo 0308606175 ten 
name van AJA Beks niet meer gebruiken rekening is vervallen 
vanwege de hoge bankkosten  
Missiegroep Zesgeuchten.  

 
                                                            

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Vieringen in de  
Nicasius parochie 

 

H. Brigidakerk (Geldrop) 
Ma. 12.30 u. eucharistieviering 
Di. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Wo. 12.30 u. eucharistieviering 
 13.00- 14.00 u. aanbidding 
Do. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Vr. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 

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. 17.00 u. eucharistieviering, 
 aansluitend aanbidding 
Vr. 17.00 u. eucharistieviering, 
 aansluitend de kruisweg bidden 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Za.  16.30 u. eucharistieviering 
 Leenderhof.  
Zo. 10.00 u. eucharistieviering 
 

H. Luciakerk (Mierlo) 
Ma. en Wo. 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  
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