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  Beste mede-parochianen, 

Ook mij is gevraagd iets te schrijven voor de Nieuwsbrief. 
Niet elke maand zult u iets van mijn hand aantreffen; maar 
de keren dát ik iets mag schrijven, zou ik graag een aantal 
beroemde katholieken aan u voorstellen. Het waren 
mensen zoals u en ik. Ze waren niet van plastic, van gips, 
of uit hout gesneden; zoals op de schoorsteen vaak 
beeldjes staan. Nee, het waren mensen die de beslissing 
hadden genomen om twee eenvoudige geboden uiterst 
serieus te nemen. Namelijk: Bemin Onze Lieve Heer met 
heel uw hart; en hou van uw medemens zoals u van uzelf 
houdt. Door deze eenvoudig lijkende geboden op te 
schrijven op een stuk papier en als het ware boven hun 
bed te hangen, gingen deze mensen in de grote wedloop 
van het leven voor goud. En daarmee is de Navolging van 
Christus ineens heel concreet geworden. Laten we de 
komende Vastentijd eens nadenken over hoe dat eigenlijk 
bij ons zit. Graag zou ik de serie artikeltjes willen beginnen 
met een zeer beroemde katholieke vrouw waarvan 
iedereen de naam wel eens gehoord heeft, namelijk: 
Moeder Teresa.           

Moeder Teresa van Calcutta 

⁎ Skopje, 26 augustus 1910  † Calcutta, 5 
september 1997    

Agnes Gonxha Bojaxhiu is geboren op 26 augustus 1910. 
Ze werd op 27 augustus gedoopt in Skopje, de hoofdstad 
van Macedonië, waar ze tot de Albanese minderheid 
behoorde. De wereld heeft haar leren kennen als moeder 
Teresa van Calcutta.  

Ze trad in 1928 in bij de Zusters van Loreto, kreeg een 
opleiding in het Ierse Dublin en legde in 1937 haar 
geloften af. Als zuster Teresa werd ze benoemd tot 
directrice van een meisjesschool  
voor de gegoede burgerij van  
Calcutta, in India, nadat ze een  
aantal jaren had lesgegeven in  
geschiedenis en aardrijkskunde.  
Tijdens een treinreis naar  
Darjeeling op 10 september 1946  
ontving ze een boodschap van de  
Heer dat ze onder de armsten van  
de armen moest gaan werken. 
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Weekendvieringen: Zat. Zon. 

Geldrop centrum 19.00 u. 11.00 u. 
Geldrop Zesgehuchten 09.30 u. 
Heeze 19.00 u. 11.00 u. 
Leende 16.30 u.* 10.00 u. 
Mierlo 17.00 u. 09.30 u. 
Sterksel 19.00 u.  
 *Leenderhof verpleegtehuis 

 

Doordeweekse vieringen: 

Geldrop centrum: 
ma. en wo. 12.30 u. 
di.- do.- .vr. 19.00 u. 
Heeze:  
do. in het st. Nicasiushuis 17.00 u. 
vr. 17.00 u. 
Mierlo Hof van Bethanië: 
ma.- wo. 18.30 u.  

 

Parochiesecretariaat  
Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop 

T: 040-2862364 
E: geldrop@parochienicasius.nl 

Openingsuren zijn van ma. t/m vr. tussen 
09.00 uur en 12.00 uur. 

Buiten deze uren volgt u de instructies 
van het antwoordapparaat. 

 

De lokale kernen zijn tijdelijk bereikbaar: 
 

Pastorie Heeze:  
Jan Deckersstraat 22, 5591 HS, Heeze 

 T: 040-2261215  
E: heeze@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Leende-Sterksel:  
Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende 

T: 040-2061215  
E: leende@parochienicasius.nl 
E: sterksel@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Mierlo:  
Heer van Scherpenzeelweg 18,  

5731 EW Mierlo 
T: 0492-661215  

E: mierlo@parochienicasius.nl 
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H. Luciakerk: 
03 feb.  Annie  Bavelaar – Beermann, 94j. 
17 feb.  Franca v.d. Wijdeven – v. Hoek, 81j. 
 

St. Petrus' Bandenkerk: 
17 feb.  Harrie Bax, 90j. 
23 feb.  Maria Staals-van Luytelaar, 77j 
01 mrt. Tinus van den Berg, 84j. 
 

uitvaart elders: 
14 feb.  Diny Hikspoors-Hansen, 96j. 

Er doet een hardnekkig misverstand de ronde namelijk; dat ze de Zusters van Loreto verliet om de 
Missionarissen van Naastenliefde op te richten; Dit omdat ze getroffen was door de aanblik van 
hongerende en stervende mensen in de achterbuurten van Calcutta. Maar dat klopt niet: tijdens die 
treinreis heeft Jezus tot haar hart gesproken en haar opgeroepen zijn arme broeders en zusters te helpen. 
Toen ze in 1948 paus Pius XII vroeg om onder de allerarmsten te mogen werken, gaf hij haar toestemming 
een eigen religieuze gemeenschap op te richten.  
Als rechtgeaard katholiek onderwees en verdedigde ze in het openbaar de kerkelijke leer over abortus, 
voorbehoedsmiddelen en euthanasie en over sociale rechtvaardigheid en bevoorrechting van de armen. 
Dit is de katholieke sociale leer die zegt dat gelovigen en de samenleving een speciale plicht hebben om de 
armen te helpen, omdat ze niet de middelen hebben om zichzelf te helpen. Ze heeft ziekenhuizen, 
klinieken, scholen en zorgcentra voor lepralijders in India en voor aidspatiënten elders in de wereld 
gesticht. In haar dappere strijd voor de bescherming van het leven van ongeboren kinderen heeft ze bij de 
Verenigde Naties en diverse wereldleiders gepleit voor adoptie en natuurlijke gezinsplanning als de enige 
morele alternatieven voor abortus. 
 

Moeder Teresa en haar zusters brachten een uur per dag voor het allerheiligste sacrament door. Op de 
vraag waarom ze dat deden, antwoordde ze: ‘Hoe kunnen we Christus in de armen herkennen, als we Hem 
niet eerst zien en kennen in de Heilige Eucharistie?’ 
 

Moeder Teresa is een van de beroemdste katholieken van de twintigste eeuw. Ze heeft in 1979 de 
Nobelprijs voor de vrede ontvangen en was de vierde persoon ter wereld die ooit tot ereburger van de 
Verenigde Staten is benoemd (1996). Ze heeft over de hele wereld gereisd om de boodschap van liefde 
voor de armen, en vooral de armsten der armen, te verspreiden. Moeder Teresa wordt wel eens 
vergeleken met St. Franciscus van Assisi. Verder werd ze gerespecteerd door mensen van alle geloven, 
godsdiensten, culturen en politieke stromingen. Of iemand nu een ‘onaanraakbare’ lepralijder uit India of 
een stervende aidspatiënt in West-Europa was, ze zag Christus in iedereen die leed. Ze was voor hen een 
waarachtige bedienares van naastenliefde. 
 

Moeder Teresa stierf op 5 september 1997, op dezelfde dag waarop prinses Diana van Engeland is 
begraven. Op 19 oktober 2003 verklaarde Paus Johannes Paulus II haar Zalig. 
Op 4 september 2016 werd ze door Paus Franciscus Heilig verklaard. 
     Kapelaan Van der Donk 
 

In onze Nicasiusparochie hebben we: 

opgenomen door het doopsel: 
H. Brigidakerk:     St. Petrus' Bandenkerk: 

12 feb.  Dayen Vermeltfoort   26 feb.  Guus van Raaij 

05 mrt. Rev en Raila van Oosterhout 

05 mrt. Avy Monyuyutaa 
 

afscheid genomen van en aan Gods liefde aanbevolen: 
H. Brigidakerk: 

16 feb.  Cor van der Stam, 89j. 

22 feb.  Martien Dekkers, 85j. 

04 mrt.  Els van Dingenen- Janssen,75j.  
 

HH. Maria en Brigidakerk: 

02 mrt. Noud van Kol, 91j 

03 mrt. Ria Schmitz-van der Hagen, 86j. 

H. Martinuskerk: 

18 feb.  Karel van Eersel, 83j. 

25 feb.  Sjaan Schenkels - van Oers, 89j. 



Gezingsviering Leende 5 maart 11.30 uur 
In het kader van de voorbereiding op de 1e communie worden de 
eerste communicanten met hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en 
oma’s, peter en meter uitgenodigd in de zgn, kennismakingsviering. 
De kinderen krijgen dan uitleg over alles wat er in het kerkgebouw 
gebeurt : wat zien ze allemaal? Wat kan dat betekenen? Het gaat 
niet alleen over het gebouw als zodanig, maar ook over de mensen 
die naar de kerk komen. Waarom komen die? Wat doen die in dit 
gebouw? Wat is er nodig voor de liturgie? Het gaat om de beleving 
van de aanwezige gemeenschap, de opname in die gemeenschap, 
omdat je volgeling van Jezus bent. Op een kindvriendelijke manier en 
met begeleiding van muziek laten we de eerste communicanten 
kennis maken met dit geloofsgegeven. De ervaring van de Heer die 
in ons midden aanwezig is en die ons toespreekt in zijn Woord én die 
we mogen ontvangen in het H. Brood. Kort na deze 
kennismakingsviering volgt de presentatieviering en dan het grote 
feest van de 1e communie. Met elkaar willen we deze weg van Jezus 
bewandelen. 
 

Niet van brood alleen leeft de mens… Samen op weg naar Pasen 
‘Niet van brood alleen leeft de mens…’ Deze woorden legt Jezus ons op het hart aan het begin van de 
veertigdagentijd. De vraag aan ons is: Wie durft de uitdaging aan voor het méér van Gods Woord?  
dinsdag 7 maart, De heilige Geest en de Kerk;   
dinsdag 14 maart, Het geschenk van het geloof;    
dinsdag 21 maart, Ware vrijheid ontdekken;     
maandag 27 maart, De betekenis van de liefde;    
Van harte welkom in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop! 

 

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.  
Alles is op dat moment ook online te volgen via ons YouTube kanaal.  
 
 

 15 maart: bezinnende film: The Letter:  
 Paus Franciscus’ encycliek Laudato Si’ in beeld. 
In zijn encycliek Laudato Si’ liet Paus Franciscus in 2015 zien  
dat klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de kwetsbaarste  
bewoners van de aarde hem ter harte gaan. Deze pauselijke boodschap 
heeft zowel binnen als buiten de Kerk veel teweeg gebracht. Om mensen 
nog indringender te wijzen op de noodzaak van klimaatbescherming, is er 
nu de tachtig minuten durende documentaire The Letter. 
De documentaire van de hand van de bekende regisseur Nicolas Brown 
draait om de ontmoeting tussen paus Franciscus en een aantal mensen 
die de gevolgen van klimaatverandering uit de eerste hand kennen,  
zoals Afrikaanse klimaatvluchtelingen en Amerikaanse 
klimaatbeschermers.  . The Letter is de encycliek  Laudato Si’ met beeld 
en geluid: een oproep uit de grond van het hart van paus Franciscus om 
ons gemeenschappelijke huis – de aarde - te beschermen. U bent van 
harte welkom op woensdag 15 maart om 19.00 uur in het St. 
Antoniushuis, Stationsstraat 21 te Geldrop. 

zondag 5 maart 2023
11.30 uur

RK. Parochie H. Nicasius
St.-Petrusbandenkerk,  Leende

Gezinsviering
Kenningsmakingsviering

1e communicanten



Passieconcert in Leende 
Op zondag 26 maart a.s. 
zal om 15.00 uur het 
Heezer Vocaal Ensemble 
een passieconcert geven 
met als thema :  
“En er was Licht.” in de 
monumentale kerk te 
Leende. In deze kerk 
komt het koor graag 
zingen omwille van de 
akoestiek.  
Het passieconcert bestaat 
uit de Messe des Morts 
van Marc-Antoine 
Charpentier en delen uit 
het Requiem van Gabriël 
Fauré. Het Heezer Vocaal 
Ensemble is een 
enthousiaste groep van 

rond de 25 zangeressen en zangers die vaak a capella zingen.  
Het belooft een muzikale middag te worden.  
De toegang is gratis.  
Er is wel een collecte. U bent van harte welkom. 
 

 

Missie 
Voortgang samenwerking met de Stichting St. Gabriel’s Hospital Malawi. 
 Pater Kerkhof is een van de drie bestuursleden van bovenvermelde stichting en hij verblijft reeds 
tientallen jaren in Malawi. Met de andere 2 bestuursleden Jacob van Wijk (voorzitter) en Giel de Pooter. 
(penningmeester) hebben, namens onze Parochie H.Nicasius, Harry Peters en Wim de Gier op 10 januari 
met hen gesproken. Op de agenda stond de eerste kennismaking, de aanschaf van een nieuw kostbaar 
röntgen apparaat en een waterzuiveringsinstallatie. Afspraak is nu dat we elkaar primair zoveel op de 
hoogte houden en financieel ondersteunen voor de aanschaf van een goed werkend röntgen 
apparaat(>>€80.000) voor het gerenoveerde ziekenhuis in Mandisi Malawi. Het zeer oude apparaat is 
defect en onderdelen zijn niet meer te krijgen. Tot op heden is er reeds €5.500 binnen gekomen! Een 
tweede grote dringende uitgave is de aanschaf van een ontziltingsapparaat. Er is voldoende water op 55 
meter diepte maar het is brak. Een firma uit Schiedam kan een installatie leveren die met behulp van de 
Reverse Osmosis methode het brak water omzet in goed drinkwater. Ook hier is de prijs hoog €35.000. 
Met deze informatie, gaat ons missie comité in Geldrop aan de slag om 
gezamenlijk fondsen in Nederland te benaderen voor hulp aan Pater 
Kerkhof maar ook aan de andere paters in Chili, Indonesië, India en 
Brazilië. Dat willen wij gaarne SAMEN doen met meerdere enthousiaste 
mensen die de missie een warm hart toedragen. Het is van 
levensbelang dat wij hen helpen. Malawi is een van de 10 armste 
landen ter wereld! Wat wij vragen is een stukje van je vrije tijd en 
enthousiasme. Bel of mail naar Wim de Gier; Mail: 
wadegier@onsbrabantnet.nl;  T 040-2851789  of naar Harry Peters    
Mail: h.peters@planet.nl. Mob 06 44 59 61 44.  
Dit was eens HET röntgen apparaat in het Mandisi ziekenhuis! 
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Vastenactie 
De Vastenactie in de H. Nicasius parochie focust 
zich dit jaar op mensen op de vlucht en met 
name in het Noord-Afrikaanse land Zuid-Soedan. 
In het vorige blad schreef ik er al wat over. 
In Sterksel en Leende concentreert de actie zich op de goede week waarbij de mensen hun gift kunnen 
deponeren in de brievenbus in de deur van de sacristie of in de melkbus in de Spar-Dorpswinkel in Sterksel 
en in Leende in het offerblok in de kerk of de brievenbus van de pastorie. De Vastenactie zakjes en 
foldertjes worden dan in week 13, in Leende en Sterksel verspreid. In Geldrop, Heeze en Mierlo zal in het 
weekend van 18 en 19 maart een extra collecte plaatsvinden en staat er een collectebus achter in de kerk. 
 

Het project in Zuid-Soedan verdient zeker onze aandacht, ondanks de huidige problemen in ons eigen land.  
Het campagneverhaal 2023 vertelt het verhaal van 
twee ontheemde vrouwen in Zuid-Soedan:  Awut en 
Ajak. De twee vrouwen moesten met hun kinderen 
vluchten voor geweld in hun woonplaats en kwamen 
letterlijk met lege handen aan in het dorp waar ze nu 
wonen. Daar moesten ze helemaal opnieuw 
beginnen. Met een beetje hulp is dit gelukt! 
Awut en Ajak, Zuid-Soedan: ‘Samen overleven is 
gemakkelijker dan alleen’  
Awut en Ajak uit Zuid-Soedan zijn overlevers. Ze 
doorstonden al een oorlog, maar elke dag blijft een 
strijd: om voedsel te verbouwen, om de school van 

hun kinderen te betalen. Een strijd om te overleven en iets op te bouwen. Ze helpen elkaar erdoorheen.  
Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige 
burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om uit de 
as iets nieuws op te bouwen.  
Zonder eten en drinken in de bush Toen haar man in de oorlog was gedood, vluchtte Awut met acht 
kinderen weg van het geweld, op zoek naar een veilige haven. Een barre tocht door de bush bracht hen 
naar Malek aan de Witte Nijl. Ze werd daar met open armen ontvangen en kreeg een eigen stuk land. Awut 
praat niet graag over deze tijd. Op de vlucht in de gevaarlijke wildernis stond ze doodsangsten uit, voor 
haarzelf en voor haar kinderen. ‘Het was vreselijk om te moeten vluchten,’ vertelt ze. ‘We leden honger en 
dorst in de bush. Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.’  
Veel hadden de mensen in Malek niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. Het was maart, 
bekend als een ‘hongermaand’. De oogst van vorig jaar loopt dan op zijn eind, maar de nieuwe is nog niet 
volgroeid. Wat er nog over was, deelden de bewoners echter met de weduwe en haar kinderen. ‘We 
leefden van wilde vruchten,’ herinnert Awut zich die moeilijke periode. ‘Toen kwam de lokale partner van 
Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stukje land 
en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn 
familie onderhouden. Sterker nog: we 
kunnen wat sparen en we lenen 
inmiddels zelf geld uit aan de 
gemeenschap.’ 
Helpt u anderen ook met een steuntje 
in de rug! 
Wij rekenen ook op uw steun met de 
jaarlijkse Vastenactie welke in de 
weken voor Pasen gehouden wordt. 
Houd de berichtgeving in de gaten! 
Wim Stolp, Parochieel Missiecentrum Sterksel.  
 
 



Goedeweek 
H. Brigidakerk: 
Zaterdag 1 april  19.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Zondag 2 april   11.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Dinsdag 4 april  19.00 uur Boete viering met biechtgelegenheid 
Witte donderdag 6 april 19.00 uur Eucharistieviering aansluitend aanbidding 
    21.45 uur Dagsluiting 
Goede Vrijdag 7 april  15.00 uur Kruisweg 
Goede Vrijdag 7 april  19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer, aansluitend aanbidding 

21.45 uur Dagsluiting 
Paaszaterdag 8 april  21.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag 9 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag 10 april 11.00 uur Eucharistieviering 
 

H. Maria en Brigidakerk: 
Zondag 2 april   09.30 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Goede Vrijdag 7 april  15.00 uur Kruisweg 
Paaszaterdag 8 april  19.00 uur Lichtviering (speciaal voor kinderen) 
Eerste Paasdag 9 april 09.30 uur Eucharistieviering 
 

H. Martinuskerk: 
Vrijdag 31 maart  19.00 uur Boete viering met biechtgelegenheid 
Zaterdag 1 april  19.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Zondag 2 april   11.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Witte Donderdag 6 april 19.00 uur eucharistieviering aansluitend aanbidding 
Goede Vrijdag 7 april  15.00 uur Kruisweg 
Paaszaterdag 8 april  21.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag 9 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag 10 april 11.00 uur Eucharistieviering 
 

H. Petrus' Bandenkerk: 
Zaterdag 1 april  16.30 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes Leenderhof 
Zondag 2 april   10.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Witte Donderdag 6 april 16.30 uur eucharistieviering  
Goede Vrijdag 7 april  15.00 uur Kruisverering 
Goede Vrijdag 7 april  19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer 
Paaszaterdag 8 april  21.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag 9 april 11.00 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag 10 april 10.00 uur Eucharistieviering 
 

H. Luciakerk: 
Zaterdag 1 april  17.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Zondag 2 april   09.30 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Witte Donderdag 6 april 19.00 uur aanbidding 
Goede Vrijdag 7 april  15.00 uur Kruisweg 
Goede Vrijdag 7 april  19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer 
Paaszaterdag 8 april  19.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag 9 april 09.30 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag 10 april 09.30 uur Eucharistieviering 
 

H. Catharina van Alexandriëkerk: 
Zaterdag 1 april  19.00 uur eucharistieviering met zegening van de palmtakjes 
Witte Donderdag 6 april 19.00 uur Eucharistieviering aansluitend aanbidding tot 21.00 uur 
Eerste Paasdag 9 april 09.30 uur Eucharistieviering 



 

  PAASACTIE 
        2023  
 

Voor de paasactie van 2023 willen wij vragen om uw hulp! 

In deze zware tijden , zijn er veel gezinnen in Geldrop-Mierlo 

die geen Pasen kunnen vieren door omstandig- heden. Om 

deze gezinnen een hart onder de riem te steken wordt er 

van uit de Heilige Nicasius een paasactie gestart. Door deze 

actie is het de bedoeling dat gezinnen voorzien worden 

van een lekker paas ontbijt.  

U kunt op verschillende manieren helpen. U kunt bij de  

3 locaties van de parochie een donatie doen van artikelen 

welke we goed kunnen gebruiken.  

Alle producten met een minimale t.h.t. tot mei. 

Wij zijn op zoek naar :  

- Afbak broodjes  

- Smeerbare boter of tafel margarine 

- Zoetbeleg (jam , pasta , pindakaas, hagelslag enz.)  

- Drinken (chocomelk, yogi, taxie, thee)  

- Knak worsten  

- Paas chocolade (eitjes en hazen enz.)  

U kunt ook een ontbijt cadeau doen,  

een pakket kost 7,50 euro.  

voor meer informatie stuur ons een mail.  

Laten we samen 

zorgen dat iedereen 

een leuke Pasen kan 

vieren 

──── 

Donatie locatie 

-HH. Maria en Brigidakerk 

Papenvoort 4, Geldrop 
Zondagochtend 09.30 uur 

achter in de kerk 

 

-H. Luciakerk 

Heer van 

Scherpenzeelweg 18, 

Mierlo 
Ma.t/. vrij. tussen 09.00 u. en 

11.00 u. bij de pastorie. 

Anders achter in de kerk 

 

-H. Brigidakerk 

Nieuwedijk 2, Geldrop 
Dagelijks voor of na de viering 

achter in de kerk. 

──── 

Geef een ontbijt cadeau. 

t.w.v €7,50 
 

NL93RABO0115901450 ten 

name van Parochie H. 

Nicasius te Geldrop. 

t.a.v. Paasactie 



Stille Omgang Amsterdam 
Tot 10 maart kunt u nog bus tickets bestellen om deel te nemen aan de  
Stille Omgang te Amsterdam. Dit jaar zal onze bisschop Mgr. De Korte hoofdcelebrant 
zijn tijdens de eucharistieviering in de Krijtbergkerk en pastoor van der Maazen mede 
concelebrant. Opgeven kan via www.stilleomgangeindhoven.nl.  
Vertrek op zaterdag 18 maart rond 21.00 uur. 

  

Pelgrimswandeling. 
Al jarenlang organiseren mensen van de katholieke kerk en de protestantse 
gemeente 2 keer per jaar een pelgrimswandeling. 30 keer zijn we al samen op pad geweest. Binnenkort  is 
de volgende tocht waar we je graag voor uitnodigen. 
Deze keer willen we een stukje lopen van  "ons Kloosterpad". Het wordt een wandeling van 13 km rond 
Aarle-Rixtel en Gemert.  Het is geen zware wandeling dus je hoeft niet flink getraind te zijn. 
We gaan met eigen auto's naar het startpunt bij het Klooster van het Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. 
Dan lopen we naar Gemert waar horeca is en we pauzeren. Vergeet niet van thuis een lunchpakket mee te 
nemen voor de volgende pauze verderop in de wandeling.  
Natuurlijk hebben we een aantal bezinnende momenten. 
Deze keer rond het thema een " engel op je pad"  
Gegevens : 
Datum 15 april 2023 
Vertrek 9 uur bij Het Kruispunt  Slachthuisstraat 22 Geldrop. 
Aanmelden voor 8 april bij Ineke van Klinken 
cjvanklinken@hotmail.nl 
Vermelden of jij auto wil/kan rijden (we gaan met zo min 
mogelijk auto's.) 
Voorbereidingsgroep 
Ineke van Klinken, Marie-Louise Luijten, Lies Gerritsen en Lucy van de Berg 
 

Taizé gebedsdienst 
  maandag 3 april om 19.00 uur in de Goede Week vindt er traditiegetrouw een Taizé gebedsdienst plaats 
in de protestante kerk ’t Kruispunt. Dit gebeds- en meditatiemoment vormt een goede ingang tot de 
Goede Week. Het gebeds- en meditatiekarakter van de viering verbindt ons bijzonder met het bidden van 
Jezus in de Hof van Olijven aan de vooravond van zijn Lijden en Sterven. U bent van harte welkom.  
 

Chrisma-mis woensdag 5 april in Den Bosch 
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar op de woensdagavond 19.00 uur in de Goede 
week in de kathedraal in Den Bosch de jaarlijkse chrisma-mis plaats. Tijdens 
deze H. Mis vernieuwen de bisschop en de priesters hun geloften en ook 
worden de oliën voor de ziekenzalving en het doopsel gezegend en het chrisma 
voor het vormsel gewijd. Onze bisschop, Mgr. De Korte, nodigt daarbij niet 
alleen priesters, diakens en pastoraal werkenden uit maar ook alle 
parochianen. Daarom nodigen wij u ook uit om bij deze bijzondere viering 
aanwezig te zijn. 

 
 
 

Opgeven van intenties 
Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht 

bij de pastorie of via de mail.  
Betalen kan doormiddel van een envelop af geven 

op de pastorie of geld over maken naar: 
NL93RABO0115901450 ten name van  

Parochie H. Nicasius te Geldrop. 
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: 

ten name van, ter gelegenheid van.  
toch opgeven telefonisch aan de pastorie. 

 

Volgende nieuwsbrief: 
1ste weekend van de maand. 
Aanleveren artikelen uiterlijk  
voor de 20ste van de maand 

 

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks 
digitaal ontvangen,  

dan kunt u dit aangeven door een e- mail 
te sturen naar: 

nieuwsbrief@parochienicasius.nl 
 

mailto:nieuwsbrief@parochienicasius.nl

