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De veertigdagentijd-Vastentijd.
Vasten, velen van ons kennen het nog wel als een tijd van beperken
van de maaltijden, minder vlees en wat meer overhebben voor
anderen. De vastentijd, de veertig dagen die vooraf gaan aan de
Goede Week en Pasen, is bij uitstek een tijd van bezinning
en soberheid, op weg naar Pasen. Het betekende voor menigeen een
duitje in de zak doen van de vastenactie, en daar is niks mis mee.
Máár,…. Maken we ons er dan niet wat makkelijk van af?
Ja, maar, hoe kan het dan ánders?
“Kerk in Actie, van onze protestante zusterkerk, geeft ons in haar
Petrus veertigdagenkalender ‘Alles komt goed!’ een heel mooie
handreiking.
“De zeven werken van Barmhartigheid”.
-De gevangenen bezoeken.
Vanaf Aswoensdag bidden voor de gevangenen en voor de mensen
die gevangen zijn in hun eenzaamheid, of gevangen in een
verslaving.
-De hongerigen eten geven.
Eet deze week eens wat soberder en laat snoep en andere
zoetigheid gewoon staan.
-De zieken verzorgen.
Stuur eens een kaartje met bemoedigend woord naar iemand die
ziek is of het moeilijk heeft.
-De naakten kleden.
Koop eens een tijdje geen nieuwe kleren of luxe spullen, maar geef
van de spullen die je hebt aan iemand die het nodig heeft.
-De vreemdelingen onderdak geven.
Geen (t)huis hebben, is geen warmte.
Wees solidair met hen en zet de verwarming eens wat lager.
Trek desnoods een dikke trui aan.
-De dorstigen drinken geven.
Laat dat pilsje, dat wijntje, meer staan; drink een week lang eens
géén alcohol, of geen
limonade, fris, of sap, maar water en/of thee.
-De doden begraven.
Steek elke dag een kaarsje aan voor mensen die wereldwijd zijn
omgekomen door honger, rampen, oorlog en geweld.
De veertigdagentijd is een goede tijd om ons hierop te bezinnen, én
de daad bij het woord te voegen, door te doen wat Jezus ons door
de werken van Barmhartigheid aan reikt.
U allen wens ik een heel aangename en zinvolle veertigdagentijd.
Karel Bennenbroek, diaken

Overledenen
H.Brigidakerk
08 feb. Bernadette Vonk- Janssen,80j
09 feb. Jan Zwegers, 86j
12 feb. Aura Smeins, 88j
15 feb. Ton Hüsken, 78j
16 feb. Willy Pontenagel, 83j
17 feb. Käthe Evers-van Es, 92j
18 feb. Hanny Baars-Reker, 84j
St.- Petrus' Bandenkerk
05 feb. Toos Kerkhofs- Noten, 88j
11 feb. Jan Merkx, 80j
16 feb. Lies van den Broek- Hegge, 85j
16 feb. Lies van Esch-Hegge, 85j
19 feb. Thea Mertens- Cardinaal, 89j
03 mrt. Em. Pastoor Ad van Loon, 96j
H. Luciakerk
17 feb. Piet van den Eijnden, 64j
23 feb. Frans van Bree, 84j
02 mrt. Johan van Gerven, 74j

Huwelijk
H.Brigidakerk
22 feb. Ted Boelens en
Madelon Bakermans

IN MEMORIAM EMERITUS-PASTOOR AD VAN LOON
Vrij onverwacht is op 96-jarige leeftijd en in het 71e jaar van zijn
priesterwijding op 22-02-2022 overleden emeritus-pastoor Ad
van Loon. De vele mooie en dankbare herinneringen aan hem
maken dit verlies draaglijk.
Na zijn priesterwijding op 3 juni 1950 wordt Ad van Loon
benoemd tot kapelaan in Lith, vervolgens in Geertuidenberg,
Made en Roosendaal, waar hij telkens enkele jaren verbleef om
pastorale ervaring op te doen. Op zaterdag 6 december 1969
wordt pastoor Van Loon geïnstalleerd in Leende en hier is hij tot
zijn dood als goede herder zeer verdienstelijk geweest, zowel op
kerkelijk als maatschappelijk vlak.
Samen met de parochianen mocht hij zijn 25-jarig, 40-jarig, 50-jarig, 60-jarig, 65-jarig en 70-jarig
priesterfeest vieren. Vol dankbaarheid en met innerlijke vreugde blikt emeritus-pastoor Van Loon terug op
zijn onvergetelijke jaren in Leende, waar hij zich zo thuis voelde.
Als geloofsgemeenschap in Leende hebben we vele mooie, herinneringen aan hem. Hij leeft in ons voort als
een vroom priester, sterk in de liturgie, bescheiden, met de nodige humor, betrokken en gastvrij.
Moge hij nu thuiskomen in het huis van de Vader, waar plaats is voor velen.
De plechtige uitvaartdienst met gilde-eer heeft op donderdag 3 maart om 10.30 uur plaats gevonden, en
daarna de begrafenis op ons kerkhof te Leende.

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Online collecte of kaarsen betalen

Na een proef in de H. Brigidakerk,
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de R.K. Kerk in
Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en zullen de komende maand ook in
alle andere kerken van de
het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk.
Nicasiusparochie, QR- codes
De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden
komen te hangen. Bij de
versoepeld.
‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen onss aansteekpunten van kaarsen om
kaarsengeld te betalen en op
geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We
verschillende plaatsen bij de
weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’
ingang om het collectegeld te
Communie
kunnen betalen.
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het
U scant de code met uw camera
uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de
van uw telefoon en maakt via uw
priester vooraf zijn handen goed reinigt.
betaalapp het gewenste bedrag
Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.
over. Hiermee wordt het voor
De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom
iedereen alleen maar
regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de
makkelijker. Houdt dat in dat u
hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier
geen geld meer in het offerblok
dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.
of in de collecteschaal kunt
Rekening houden met elkaar.
stoppen, “NEE” natuurlijk blijft
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog
dit gewoon mogelijk. Maar
steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus
tegenwoordig hebben veel
aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen,
mensen geen klein geld meer op
hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed
zak om een kaarsje aan te steken
ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.
‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden of om geld in de collecteschaal te
stoppen.
en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in
Daarbij wordt het steeds
verband met een kwetsbare gezondheid.
moeilijker om geld te storten en
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat
kostbaarder. Daarom zijn we
iedereen in de kerk de liturgie veilig mee
gestart met deze mogelijkheid en
kan vieren’, aldus de bisschoppen.
ook om met de tijd mee te gaan.

In Stilte door Amsterdam
Al sinds 1930 gaan er vele mensen
vanuit de regio Eindhoven en
omstreken naar Amsterdam om deel
te nemen aan de Stille Omgang.
Wat is de Stille Omgang?
Ieder jaar in de nacht van zaterdag op
zondag in de buurt van 15 maart
lopen duizenden christenen overal
vandaan, in zwijgende
verbondenheid, de Stille Omgang:
een nachtelijke stille pelgrimstocht
door het centrum van Amsterdam,
langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345
liep.
Hij was getuige van een Eucharistisch wonder in het huis van een
zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament (de
hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de
biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan
alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij
vieren in een Amsterdamse kerk Eucharistie, om God dank te
zeggen.
In de afgelopen twee jaar heeft de Stille Omgang te Amsterdam geen
doorgang gevonden, zoals wij dit gewoon zijn.
Voor dit jaar heeft de organisatie vanuit Amsterdam ons laten weten
dat de ommegang ook niet door kan gaan zoals wij dit gewend zijn,
daarom heeft de organisatie vanuit kring Eindhoven en Omstreken
een alternatief programma voor u.
Programma 2022:
In de H. Brigidakerk te Geldrop centrum (Nieuwendijk 2, te Geldrop)
•

Zaterdag 19 maart om 20.30 uur wordt het verhaal van
de Stille Omgang verteld.
•
Eucharistieviering die muzikaal wordt opgeluisterd.
•
Aansluitend Aanbidding van het Allerheiligste sacrament
•
Om 22.25 uur dagsluiting.
Op deze manier proberen we verenigd te zijn met al onze broeders
en zusters over heel Nederland die met ons mee zouden trekken
naar Amsterdam. Wanneer mensen niet in de gelegenheid zijn om
naar Geldrop te komen kunnen ze thuis alles mee volgen via de
Livestream vanuit de H. Brigidakerk. Via:
https://youtu.be/59Az6owUOr0
Wij hopen u te mogen ontmoeten in de H. Brigidakerk te Geldrop.
De eucharistieviering van 19.00 uur komt hiermee te vervallen.

CaFÉ, een eigentijdse cursus
om meer uit je geloof te
halen.
De eerste avond heeft al plaats
gevonden van de cursus Café. De
volgende avonden zijn op
maandag 7 maart. Dan gaan we
het hebben over: Gods liefde
leren kennen. Dinsdag 22 maart:
Gods vergeving leren kennen,
maandag 4 april: Gods hulp leren
kennen. Deelname is kosteloos.
Voor deze avonden dient u zich
aan te melden bij het
St. Antoniushuis, Stationsstraat
21, 5664 AP Geldrop (pastorie),
via e-mail:
geldrop@parochienicasius.nl, of
telefonisch: 040-2862364,
Catholic Faith Exploration (Café)
iedere avond beginnen we met
een DVD van + 30 minuten met
getuigenissen, muziek en iconen.
Na afloop van de DVD wordt in
gespreksgroepjes hierover - aan
de hand van enkele
gespreksvragen - van gedachten
gewisseld, onder het genot van
een kopje koffie en een drankje.
U bent van harte welkom!

Samen de kruisweg van Jezus bidden
Gedurende de eerste vijf weken van de veertigdagentijd is er voor de H. Mis van 19.00 uur
in de H. Brigidakerk te Geldrop gelegenheid om samen de kruisweg van Jezus te mediteren en te bidden.
We beginnen dan om 18.15 uur in de centrumkerk.
Dezeviering is op dat moment ook online te volgen via ons YouTube kanaal.
Maar ook kunt u elke vrijdag aansluitend aan de H. Mis van 17.00 uur het gehele jaar door de kruisweg
mee bidden in de Martinuskerk, te Heeze.

Missie commissie nieuws
In onze periodieke Missie comité bijeenkomst te Geldrop heeft het
missie comité van de H. Brigidakerk op 5 februari afscheid genomen
van de voorzitter Hans Festen. Pastoor van der Maazen bedankte
Hans voor de 45 jaar lange bijdrage aan de parochiële missie
activiteiten. Hans blijft beschikbaar voor hand en span diensten.
Pater Kerkhof, werkzaam in Malawi
bericht ons dat het regio ziekenhuis
klaar is met de verbouwingen. Onze
financiële bijdragen zijn benut voor
de inrichting van de privé kamers
van het ziekenhuis. Pater Kerkhof is
ons hiervoor zeer erkentelijk. Om
de resterende kamers in te richten
komen we nog €9000 te kort.
Nu deze verbouwingen achter de
rug zijn, kwam het bericht dat de
verpleegstersflat eveneens in
slechte conditie verkeert. Oorzaak is
achterstallig onderhoud door gebrek
aan gelden en de “witte”mieren die alles opvreten wat hout is. De
voorlopige kosten voor de aanschaf van materialen ligt rond de
€5000. Uiteraard is iedere financiële bijdrage van harte welkom en is
aftrekbaar van de belasting. Banknr: Parochie H.Nicasius
NL51RABO0159716039. Onder vermelding van “Missie comite”. In
de tussentijd gaan we verder met het aanschrijven van Fondsen.
Inkijk in de de vernieuwde zalen
Kennismaking rondje: als nieuwe voorzitter wil je graag weten wie in
de andere parochies nog actief bezig zijn. Als eerste is er een eerste
overleg geweest met onze diaken Henri van Leuken, daarna vond er
eveneens een goed opbouwend gesprek plaats met Wim Stols in
Sterksel. Voorlopige conclusie is dat we binnenkort bij elkaar willen
komen met als onderwerp hoe we kunnen samen- werken en hoe
we weer meer jongeren bereiken die willen deelnemen in de missie
comités . Harry Peters

Kledinginzameling Geldrop
Ook dit voorjaar is er weer de
kleding inzamel actie van Sam's
kledingactie voor Mensen in nood.
Op zaterdag 9 april van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Dankzij uw gebruikte kleding en
schoeisel kunnen wij in Oeganda
kinderen Na Covid-19 weer terug
naar school laten gaan. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken
aanleveren bij;
HH. Maria en Brigidakerk Papenvoort 4 en de
H. Brigidakerk Nieuwendijk 2 te Geldrop.

‘Kom en zie’; een bezinnende
film in de veertigdagentijd
(16 maart 2022 19.00 uur)
Film is een tot de verbeelding
sprekend medium voor heel veel
mensen. Ook als parochie
hebben we dat ontdekt.
Daarom willen we tijdens de
veertigdagentijd van 2022,
op woensdag 16 maart vanaf
19.00 uur een bezinnende film
aanbieden. U bent van harte
welkom om te komen kijken in
de HH. Maria en Brigidakerk,
Papenvoort 4, te Geldrop.
De titel van de film dit jaar is
Pater Damiaan.

Jubilarissen Mannenkoor
Mierlo
Op zondag 20 februari zijn de
jubilerende zangers van het
parochieel Mannenkoor van
Mierlo gehuldigd; Jan Coolen,
Harrie Dreverman,
Jan Hoppermans, Pieter van
Kimmenade en Leo van Hoof. Ze
hebben de versierselen van de
Gregoriusvereniging in ontvangst
mogen nemen. Voor Jan Coolen
was dit zijn platina (70 jarig)
jubileum. Bovendien zijn Ted
Verhoeven, 25 jaar secretaris, en
Edwin van de Kerkhof, 25 jaar
dirigent, in de bloemetjes gezet.

Vastenactie 2022: bescherming van landrechten
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om
geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de
Vastenactiecampagne in het teken van landrechten,
voedselzekerheid en biodiversiteit in ontwikkelingslanden.
Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun
land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp
van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse
gemeenschappen tachtig procent van de biodiversiteit op aarde.
Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet,
omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond
willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een
palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.
Behoud van voedselzekerheid
Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één
gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen
van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen
voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van
lokale gemeenschappen te beschermen.
Wat doet Vastenactie?
De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen
bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie
Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over
landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische
vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan
en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij
het opzetten van een tuinbouwproject.
Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.
Wij In de parochie Heilige
Nicasius concentreren ons op
het verhaal van de Maya
gemeenschap in Guatemala
In de folders en publicaties
lichten wij hun verhaal toe en
hopen op uw steun in onze actie
die haar hoogte punt vindt in de
laatste weken van de
veertigdagentijd!
Help Vastenactie deze projecten
te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21
INGB 0000 0058 50 t.n.v.
Vastenactie, Den Haag

Begeleide Lourdesreis
Regionaal initiatief.
De parochie Sint Petrus uit
Eindhoven organiseert van
28 april t/m 3 mei 2022 een
bedevaart naar Lourdes. De reis
zal worden begeleid door pastor
Ad Verest van deze parochie.
Info en aanmelden
De reis staat open voor alle
belangstellenden. Men kan zich
aanmelden bij Hans Lapre,
coördinator van de parochie
Sint Petrus. Op de website van de
parochie Sint Petrus staat meer
informatie: 06 - 533 12 926
j.lapre1@upcmail.nl
www.petrus-ehv.nl/toch-nogmee-naar-lourdes
Kennismakingsbijeenkomst
De deelnemers krijgen ter zijner
tijd allemaal een uitnodiging voor
een onderlinge kennismaking
waarbij ook een start wordt
gemaakt met een geestelijke
voorbereiding.

Vieringen in de
Nicasius parochie

Doe mee met de synodale raadpleging!
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit om deel te
nemen aan de synodale raadpleging. In 2023 zullen bisschoppen van
over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus
te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze
vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal plaats vinden in
oktober 2023.
Wat zijn de thema’s?
Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor een
synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Om over dit
onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er vanuit
Rome tien thema’s aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben
drie thema’s uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar
uitgaat: Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in
Kerk en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek
aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in een
vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de
thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s
doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de
Korte, graag uw bijdrage in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem
laten horen tijdens de synode.
Wij vragen u om voor 1 mei 2022 uw gedachten door te geven via
de onderstaande weblink, die zowel gebruikt kan worden om
verslag te doen van een groepsgesprek, als ook om uw eigen
gedachten te delen. U kunt de weblink meerdere keren gebruiken als
u bijvoorbeeld niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, maar
uw input wilt spreiden over verschillende weken:
Nederlands: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV
_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL

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. 18.15 u. kruisweg bidden
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

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

