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15 mei 2022 heiligverklaring Pater Titus Brandsma
Zondag 15 mei zal in Rome door paus
Franciscus pater Titus Brandsma heilig
verklaard worden. Hoewel een
heiligverklaring altijd naar de hemel
verwijst, komt de heiligverklaring van
pater Titus niet zomaar uit de lucht
vallen. Daar beantwoordt een leven aan
in de geest van de Blijde Boodschap van
Jezus. En dat is iets wat we op
bewonderenswaardige wijze terugzien in
het leven van pater Titus.
Onder zeer moeilijke en dreigende
tijdsomstandigheden van voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog is pater Titus opgekomen voor de rechten
van de joodse mensen en ook voor de persvrijheid. Voor het
opkomen voor de onafhankelijkheid van de katholieke pers, vrij van
de verderfelijke Nazi propaganda, heeft hij de hoogste prijs betaald,
die van zijn leven. In deze tijd van oorlog in de Oekraïne, waar
propaganda een zeer belangrijk oorlogswapen is, wordt eens te
meer duidelijk welk een offer pater Titus heeft gebracht om de
waarheid te dienen en niet de leugen. Maar dat niet alleen; hij heeft
de gevangenschap en de ontberingen die hij moest ondergaan
beleefd in verbondenheid met Jezus, in een liefde die zelfs zijn
tegenstanders omvatte, zonder toe te geven aan hun verfoeilijke
denkbeelden. Daarmee plaatste Pater Titus niet alleen tegenover het
nationaal socialistische superioriteitsdenken van één ras boven het
andere de naastenliefde, hij beleefde dat ook. Het voorbeeld en de
voorspraak van pater Titus in een wonderbaarlijke genezing hebben
er toe geleid dat hij op zondag 15 mei heilig wordt verklaard. Met
groot respect, vreugde en dankbaarheid mogen we daarnaar uitzien.
Ik hoop dat de voorspraak en het voorbeeld van pater Titus ook ons
mag inspireren om aan de Blijde Boodschap van Jezus in ons leven
gestalte te geven. De heiligverklaring van pater Titus is voor het
pastoraal team ook aanleiding geweest om in de aanloop van dit
gebeuren ons in contact te brengen met zijn inspirerende leven in
een korte documentaire die destijds is samengesteld door het Titus
Brandsma Memorial.
De vertoning van deze documentaire vindt plaats op woensdag 11
mei om 20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 te
Geldrop. U bent allen van harte welkom!
Pastoor Sjef van der Maazen

Dopelingen
H.Brigidakerk
24 apr. Augusto Schiller
H. Martinuskerk
18 apr. Rein van den Heuvel
St.- Petrus' Bandenkerk
03 apr. Riley Bunt
09 apr. Ralf Bouma
H. Luciakerk
2 apr. Puck de Bie
H. Catharina van Alexandriëkerk
27 mrt. Nick van de kerkhof

Overledenen
H.Brigidakerk
11 apr. Gérard van Loon, 93j
13 apr. Henriette ParijsLichtleitner, 89j
HH. Maria en Brigidakerk
05 apr. Rool Dupont, 90j
14 apr. Ria Vermeulen- van
de Ven, 88j
26 apr. Egbert van Boxtel, 78j
H. Martinuskerk
08 apr. Jac van Bommel, 82j
09 apr. Wim van de Paal, 85j
30 apr. Nel van Bree- Maas,87j
St.- Petrus' Bandenkerk
08 apr. Helma Baudoin-van der
Kruijs 85j.
H. Luciakerk
30 apr. Josien LammersBerkers, 77j
Uitvaart elders
08 apr. Miek Drenthvan Eerdewijk, 99j

Vieringen Hemelvaartsdag 26 mei
H. Brigidakerk:
H. Maria en Brigidakerk:
H. Martinuskerk:
H. Petrus' Bandenkerk:
H. Luciakerk:
H. Catharina van Alexandriëkerk:

11.00 uur eucharistieviering
geen viering
11.00 uur eucharistieviering
10.00 uur eucharistieviering
09.30 uur eucharistieviering
geen viering

zondag 29 mei, Meise Mert in het centrum van Geldrop.
Als parochie zijn we ook van de partij. De H. Brigidakerk is tot
17.00 uur geopend voor bezichtiging of om je even terug te trekken
uit de drukte van de braderie. Daarbij heb je ook de gelegenheid om
van het uitzicht te genieten over Geldrop door een van de twee
torens te beklimmen. In de kerk zijn mensen aanwezig die u alles
kunnen vertellen over de geschiedenis van de kerk. Of wilt u liever
een persoonlijk gesprek met iemand van het pastorale team: dit kan
ook. Wees welkom om een kijk je te komen nemen.
Dit met de oproep van Paus Franciscus van enkele jaren geleden:
"Geen geblindeerde deur in de Kerk, geen enkele! Alles open!”

Vieringen tijdens het Pinksterweekend 4-5-6 juni:
Zaterdag 4 juni:
19.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop
19.00 uur H. Martinuskerk te Heeze
16.30 uur Leenderhof te Leende
17.00 uur H. Luciakerk te Mierlo
19.00 uur H. Catharina van Alexandriëkerk te Sterksel
Zondag 5 juni
11.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop
09.30 uur HH. Maria en Brigidakerk te Geldrop
11.00 uur H. Martinuskerk te Heeze
10.00 uur H. Petrus’ Bandenkerk te Leende
09.30 uur H. Luciakerk te Mierlo
Maandag 6 juni
11.00 uur H. Brigidakerk te Geldrop
11.30 uur de mis voor de bedevaartgangers van Heeze naar Ommel
10.00 uur H. Petrus’ Bandenkerk te Leende
09.30 uur H. Luciakerk te Mierlo

Pinksteractie 4 en 5 juni
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) Ondersteunt Nederlandse
missionarissen en missionaire werkers financieel zodat zij zich elke
dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd.
Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep
houdt, blijven de missionarissen en missionaire werkers zich
wereldwijd inzetten voor hun medemens. In het Pinksterweekend
vindt er een extra collecte plaats in onze kerken voor de
Nederlandse Missionarissen. Geld over maken kan ook door te
storten op: IBAN: NL30RABO 0171 21 1111 meer info:
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Naar een volwaardige
Antoniusprocessie
Na twee jaar ziet het er naar uit
dat op 19 juni weer een
volwaardige
Antoniusprocessie door de
straten van Achel kan trekken.
Het zal wellicht wat zoeken zijn
om het raderwerk weer in
beweging te krijgen, maar het
voordeel van ‘tradities’ is dat ze
snel weer in de plooi kunnen
vallen.
Dit alles gebeurt naar aanleiding
van 200 jaar Antonius in Achel in
2020. Op zaterdag 4 juni om
16u wordt in de kerk van Achel
de tentoonstelling geopend,
waarin de geschiedenis en de rol
van Antonius(devotie) in Achel
wordt uitgelegd. Er is aandacht
voor het verschil tussen de
zogenaamde ‘grote’ en ‘kleine’
Antonius, afgebeeld met
respectievelijk varken en ezel. Er
is een mooie verzameling van
prentjes en een gebedenboekje
van Sint-Antonius. Er worden
documenten tentoongesteld over
de broederschap en de
bedevaarten, met o.a. een
affiche uit ca 1910 en een grote
prent van Antonius (19de eeuw)
met taferelen uit zijn leven. Er is
het beroemde boek Generaele
Legende uit de 17de eeuw met
de beschrijving van het leven van
Sint-Antonius. In een grote
centrale tentoonstellingskast
prijken een monstrans, de reliek
en nog enkele andere
documenten.
Ook bij het Sint-Antoniusaltaar
van de kerk wordt aandacht
besteed aan de
processievernieuwing, opgezet
door pastoor Jan Kwanten in
1978. De tentoonstelling is vrij te
bezoeken tijdens de weekends
van 5-6 juni, 11-12 juni en 18-19
juni telkens tussen 13u30 en 18u.

Bedevaart naar Maria van Ommel
Traditioneel is de Meimaand
Mariamaand en worden talloze
bedevaarten georganiseerd naar
Maria van Ommel. Uit diverse
windstreken, uit binnen- en buitenland, trekken pelgrims naar
het idyllische dorp.
Geschiedenis
Volgens de database van
bedevaarten van het Meertens
Instituut is de cultus rond Maria
van Ommel omstreeks het jaar 1400 al ontstaan. Vanaf het begin van
de verering wordt O.L. Vrouw van Ommel tal van wonderen toegeschreven. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw aantrekkingskracht
gehad op grote aantallen bedevaartgangers, onder andere afkomstig
uit Duitsland en België. Vanaf +/-1700 moest het beeld uitwijken
naar Nunhem, België. In 1840 kwam Maria terug naar Ommel en
kreeg ze weer een mooie plek in de herbouwde kapel. Sindsdien
kwamen de bedevaarten weer op gang.
Zo zullen we vanuit onze parochie ook op verschillende momenten
naar Ommel trekken.
Maandag 9 mei om 19.30 uur een viering, bedevaart Mierlo
Zaterdag 21 mei om 19.30 uur een viering, bedevaart Leende
Maandag 6 juni om 11.30 uur een viering, bedevaart Heeze

Meimaand Maria maand
Elke dinsdag, donderdag en
vrijdag zal in de meimaand
vooraf gaande aan de
eucharistieviering, de rozenkrans
worden gebeden onder
uitstelling van het Allerheiligste
sacrament in de H.Brigidakerk.
Dit in plaats
van het
avondgebed.
U bent allen
welkom om
met ons mee
te bidden.

Koninklijke onderscheiding
Proficiat en felicitaties aan alle
parochianen die in de afgelopen
week gehuldigd zijn met een
koninklijke onderscheiding voor
zijn of haar in zet voor onze
maatschappij en kerk! Dank jullie
wel voor jullie inzet.

Feest bij het dameskoor in Heeze
Dinsdag 29 maart was een gedenkwaardige dag voor het dameskoor.
Er is volop gezongen, maar het ging niet om een repetitie om de draad
weer op te pakken en na corona weer volop aan de slag te gaan.
Het ging om twee kanjers van het koor waar nu alles om draaide:
Dien Boerenkamp en Clara Vermeer.
Dien Boerenkamp, vanaf het begin, nu 55 jaar geleden, voorzitter,
drijvende en verbindende kracht die alles regelde.
Talloze telefoontjes met kerkbestuur, organisten en dirigenten, over repetities en uitvoeringen.
En het repertoire bij uitvaarten. Want dat was standaard: geen uitvaart zonder dameskoor. Dien vindt
het nu tijd om ‘het stokje door te geven’. Zingen zal ze zeker nog wel, maar dan zonder publiek.
En dan Clara Vermeer, 50 jaar lid als sopraan van het koor, die - als ’t zo te pas kwam - ook als alt haar
bijdrage leverde en dan ‘een toontje lager zong’. Muziek was haar lust en haar leven. Jarenlang was ze ook
lid van Levensvreugde, het koor van ouderen.
29 maart, een gedenkwaardige dag dus. Dien neemt afscheid, maar Clara gaat door zo lang als de
omstandigheden dat toelaten. Met de fiets naar de kerk is er niet meer bij, maar kinderen en vrijwilligers
zorgen ervoor dat ze van de partij is.
Er was goed gezorgd om er een feestelijke, gezellige middag van te maken met de kapelaan, Mgr.
Mutsaerts en een vertegenwoordiger van het kerkbestuur. Natuurlijk was er taart, maar dat is een goeie
gewoonte bij het dameskoor, en na het officiële gedeelte met toespraken, waarbij Dien tot erelid werd
benoemd, was er een uitgebreid buffet waarvan gretig gebruik gemaakt werd. Als ‘extra toetje’ was er
een optreden van Berry Knapen met een ‘buut’ die het Martinushonk met lachsalvo’s vulde.
Een opmerkelijk vrolijk afscheid.
Het dameskoor gaat gewoon verder met tweemaal per maand het verzorgen van de zang tijdens de
zondagse mis en – zoals gebruikelijk bij elke uitvaart.
(Mieke van Eert, secretaris Dameskoor)

Missie comité nieuws.
In de afgelopen weken hebben diverse ontwikkelingen plaats
gevonden die wij gaarne willen vermelden.
1. Voortgang hospitaal in Madisi Malawi
2. Pater Jan Joris Rietveld in Brazilië.
3. Deelname maatschappelijke Beursvloer op 16 mei.
Voortgang hospitaal in Madisi (Malawi)
Bijzonder goed nieuws is te melden: dankzij de gulle gaven van
meerdere sponsors in Nederland hebben we een totaal bedrag van
€10605 weten te bereiken. Er waren andere sponsors die ook hun
steentje bij gedragen hebben. Dat was voldoende om het project
financieel af te kunnen sluiten en de laatste klussen in het hospitaal
zijn zo goed als gereed. Met dit succes zijn we bijzonder blij en we
danken allen die daarbij betrokken waren.
Minder blij waren we met de voortgang van het verpleegsters
gebouw. Door de vele prijsstijgingen zijn de geraamde kosten
gestegen van €35.000 naar €43.000. Ons comité gaat zich beraden
over deze aanvraag.
Jan Joris Rietveld in Brazilië.
De Pater is de jongste (68) van onze
priesters die wij ondersteunen.
Zijn parochie heeft 2 kerken en 20
kapellen in de gemeente Säo Domingos
en hij is op vele fronten actief zoals het
verbouwen van de grote kerk,
studieprefect op het groot seminarie, coördineren van
muziekscholen met 50 leerlingen;13 voetbalscholen, 3 balletscholen
en muziekscholen. De verbouwing van de grote kerk en de daarbij
behorende gebouwen vergt veel tijd en geld. Zijn doel is steeds om
de jongeren in het gehele project te betrekken en op te leiden tot
leiders van de kerkgemeenschap om hun evangelisatie activiteiten te
ontplooien.
Deelname aan de maatschappelijke beursvloer op 16 mei in het
RABO pand te Geldrop
Voor ons comité is deze deelname nieuw maar tevens ook een
uitdaging om ons te profileren in de gemeente van Geldrop.
We willen onze naamsbekendheid vergroten door deel te nemen
aan dit soort bijeenkomsten, zoeken naar meer samenwerking om
ons comité, gestoken in een modern jasje, beter te richten op het
heden en de nabije toekomst. Wil je meer weten en of deelnemen in
ons comité? Schroom niet om met ons in contact te komen.
De opbrengsten sam's kledingactie dd Zaterdag 9-4-2022 ten
behoeve van Oeganda. H. Luciakerk, Mierlo; 465 kg, H. Brigidakerk,
Geldrop 115 kg, HH. Maria en Brigidakerk, Zesgehuchten 195 kg.
Hartelijk dank voor jullie hulp.
Namens het missiecomité Geldrop. Harry Peters
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 rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbidding
Do. 18.30 u. aanbidding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Vr. 18.30 u. aanbidding rozenkrans
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

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

