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11 februari O.L. Vrouw van Lourdes 
Voor heel veel katholieken is Lourdes een 
begrip. De meesten verbinden het met de 
verschijningen van Maria aan het jonge 
meisje Bernadette Soubirous in 1858. 
Hoewel de Dame, zoals Bernadette haar 
noemde, grote indruk maakte op 
Bernadette wist zij niet wie zij was. Op 
verzoek van de plaatselijke pastoor vroeg 
zij naar haar naam bij één van de 
verschijningen. Als antwoord kreeg 
Bernadette van de Dame de voor haar 
mysterieuze woorden: ‘ik ben de 
Onbevlekte Ontvangenis’. Bernadette moest er moeite voor doen dit te 
onthouden, als ongeletterde wist zij niet wat dit betekende. Toen de 
pastoor dit echter hoorde schrok die zich een hoedje. De onbevlekte 
ontvangenis verwees namelijk naar Maria. Enkele jaren daarvoor (1854) 
heeft paus Pius IX als dogma verklaard dat Maria vanaf haar ontvangenis in 
de schoot van haar moeder Anna deel had aan de verlossingsgenade van 
Christus, en daarmee vrij was van erfzonde ofwel onbevlekt ontvangen. Dit 
was voor de pastoor het bewijs dat het Maria zelf was die aan Bernadette 
was verschenen. De boodschap  van Maria aan Bernadette en aan ons is 
eigenlijk een dringende oproep om de Blijde Boodschap van haar Zoon 
Jezus te beleven door samen te komen in processie en te bidden, boete  te 
doen, je bekeren naar God en naar de medemens in nood. Daarmee 
verwijst Maria nu reeds naar de andere wereld die Bernadette te wachten 
zou staan, de wereld van God, de hemel, maar die  nu reeds in beeld kan 
komen wanneer wij de weg van Jezus durven te gaan. 
 



Brief over aanpassing mistijden met ingang van 10 maart 2019 
 

Beste parochianen, 
 

Naar aanleiding van de gehouden enquête over mistijden op 15 en 16 
december 2018 en de reacties die we van de parochianen hebben 
ontvangen hebben we de volgende overwegingen gemaakt: 
Op dit moment zijn we met drie priesters. 
We kunnen nog steeds een beroep doen op pastoor Sanders, die bereid is 
om te assisteren in de Maria en Brigidakerk wanneer er een priester uitvalt. 
Pater Van Meijl is bereid om in geval van nood naast de H. Mis in Leende 
om 10.00 uur op zondag ook nog de H. Mis in Heeze om 11.00 uur te 
verzorgen. 
Mogelijk kunnen we in geval van nood nog een beroep proberen te doen 
op enkele priesters in de omgeving, wanneer hun agenda’s dit toelaten. 
De diakens zijn in geval van nood bereid voor te gaan in een Woord- en 
Communieviering. 
Uit de enquête bleek dat er in Mierlo een groot draagvlak is voor een 
viering op zondag om 9.30 uur in de Luciakerk te Mierlo. 
Eveneens bleek uit de enquête dat er een ruime meerderheid bestaat voor 
vaste mistijden. 
Dat alles heeft ons als pastoraal team doen besluiten om de beoogde 
wijzigingen in eerste instantie tot een minimum te beperken.  
Dit betekent dat met ingang van het eerste weekend, van de 
Veertigdagentijd, zaterdag 9 en zondag 10 maart, de H. Mis van 
zondagochtend in Mierlo van 10.00 uur naar 9.30 uur wordt verplaatst en 
de H. Mis van Geldrop om 11.15 uur naar 11.00 uur. De overige vieringen 
en de aanvangstijden daarvan blijven zoals ze voorheen waren. 
Mochten we werkelijk terug moeten naar twee priesters, dan treedt het 
rooster in werking waarbij van uitgegaan wordt dat er slechts twee 
priesters in ons team beschikbaar zijn. 
Tenslotte willen we iedereen bedanken voor haar/zijn inbreng bij de 
enquête , voor de tips en adviezen die ons zijn aangereikt om tot dit besluit 
te komen.  
  

Namens het pastoraal team parochie H. Nicasius, 
 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 



Marie Heurtin, maandag 11 
februari a.s. om 19.00 uur 
St. Antoniushuis 
Zoals reeds vermeld  bieden 
we met het oog op Pasen 
een film die ons helpen als 
het gaat om vorm geven aan 
ons christelijke geloof. De 
titel van de film - gebaseerd op een waargebeurd verhaal - is de naam van 
de doof en blind geboren Marie Heurtin (1885-1921). Marie komt op 14-
jarige leeftijd bij de zusters Filles de la Sagesse terecht in het "Institut 
Larnay" bij Poitiers. Ze is onhandelbaar en agressief en heeft door haar 
handicap geen contact met de buitenwereld. Sœur Marguerite ontfermt 
zich over het meisje. Eerst is het moeilijk door te dringen bij Marie maar 
uiteindelijk kan ze via tactiele gebarentaal contact krijgen met Marie. Ze 
leert haar het handalfabet en braille. Hoe moet het met Marie verder 
wanneer soeur Marguerite ziek wordt? De film vangt aan op maandag 11 
februari in het St. Antoniushuis om 19.00 uur. Van harte welkom. Toegang 
gratis. 
 
Voor de agenda:  
Ontdek de kracht van het evangelie  
Bijeenkomsten rond 
kloosterspiritualiteit in maart en april 
Op de dinsdagen 12 en 26 maart en 
op 9 april bieden we als parochie een 
bezinningsavond aan rond de 
karmelitaanse, benedictijnse en 
franciscaanse spiritualiteit. Iedere 
avond wordt kort ingeleid door 
pastoor Sjef van der Maazen. Aansluitend kijken we naar een interview dat 
destijds is afgenomen door televisiepresentator Leo Fijen met mensen die 
leven volgens de betreffende spiritualiteit. Aan de hand van enkele 
gespreksvragen wisselen we daarover van gedachte. De avonden vinden 
allen plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP in Geldrop 
van 20.00 uur tot 21.30 uur. Van harte welkom. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doofblindheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tactiele_gebarentaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handalfabet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braille


Stille Omgang Amsterdam 
Ieder jaar in de maand 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.  
Op zaterdag 16 maart 2018 zullen vele mensen uit de omgeving van 
Eindhoven afreizen met een luxe touringcar naar  
Amsterdam. U kunt hier ook aan deelnemen. 
Aanmelden kan geldrop@parochienicasius.nl of 040-2862364 ma/vr 9.00 
uur tot 12.00 uur 
De kosten voor de deelname zijn €14.-p.p. 
Opstap plaatsen: st. Antoniushuis,  Stationsstraat 21, te Geldrop/ de 
Martinuskerk, Jan Deckersstraat 24, te Heeze/ het Esso tankstation, 
Geldropseweg 5, te Mierlo/ Beukenlaan 1, te Sterksel 
 
Opbrengst collecte Drie Koningen Zingen 2019,  
Voor de Projecten in Malawi van Pater Willem Kerkhof  
is in totaal €258.02 opgehaald. 
Hartelijk dank namens Pater Willem Kerkhof; het geeft hem  
extra steun om zijn projecten mogelijk te maken. 
Wij bedanken de gevers, de kinderen en hun begeleiders en  
allen die de collecte mogelijk gemaakt hebben. 
Hopelijk tot volgend jaar! 
Missiegroep Zesgehuchten. 
 

mailto:geldrop@parochienicasius.nl


Gezinnenavond 
We hebben een volgende gezinnenavond gepland op dinsdagavond 12 
februari om 20.30 uur in het st. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te 
Geldrop. U bent allen van harte welkom. 
We kunnen deze avond terugkijken op de kersttijd en de beleving daarvan. 
Maar we kijken ook vooruit naar carnaval en de vastentijd die daarop volgt 
en wat dat met ons doet als gezin. Welke rol speelt ons geloof met de 
dingen die komen gaan? Is de beleving in deze tijd ook anders?  
Dergelijke vragen en opmerkingen kunnen we bekijken in het licht van ons 
gezin, geloof en de bijbel. 
Mooie winterperiode gewenst en met vriendelijke groeten, 
Henri van Leuken, diaken. 
 

Bestel uw eigen huispaarskaars 
Achter in de H. Brigidakerk ligt een 
lijst waarop u uw eigen 
huispaaskaars kunt bestellen.  
Vul dit formulier in en geef het geld 
in een envelop met uw naam af op 
de pastorie. De kaarsen zullen 
tijdens de paaswake ontstoken 
worden en na de viering gezegend 
door de priester. Waarna u uw paaskaars mee naar huis krijgt. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij koster Mark Jongen 
 
Gezinsvieringen en kinderwoorddiensten 
Verschillende keren per maand zijn er in onze parochie gezinsvieringen en 
kinderwoorddiensten. We geven u hieronder een overzicht van deze 
vieringen voor de komende maand, zodat u er alvast rekening mee kunt 
houden. 
 

H. Brigidakerk 11.15 u.:   HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.: 
Zon. 3 feb. Kinderwoorddienst Zon. 3 feb.  kinderwoorddienst 
Zon. 10 feb. Kinderwoorddienst Zon. 24 feb. gezinsviering 
Zon. 17 feb. kinderwoorddienst   Zon. 3 mrt.  kinderwoorddienst  
Zon. 24 feb. kinderwoorddienst 
 



Het Brigida Anúnakoor op Ameland  
Op zondagochtend 27 januari kwam de 
eucharistieviering op NPO2 (10.30 uur) 
vanaf WJD@Home op Ameland met als 
gastkoor het Brigida Anúna koor uit Geldrop. 
Zaterdagochtend 26 januari in alle vroegte is 
het Brigida Anúnakoor van de Brigidakerk 
vertrokken naar het WJD@Home evenement op Ameland. 180 Jongeren 
uit heel Nederland hebben zich op vrijdagavond al verzameld om samen 
verbonden te zijn met de jongeren in Panama die daar deelnemen aan de 
wereldjongerendagen. Met ongeveer 600.000 jongeren uit alle 
windstreken van de wereld, ging paus Franciscus die zondag voor in de 
eucharistieviering. Voor het verslag van de belevenissen van het Brigida 
Anúnakoor op Ameland verwijzen we u naar www.parochienicasius.nl. 
 

Correctie  
In de vorige nieuwsbrief hebben we een overzicht geplaatst  
van de tarieven. Hier stonden enkele fouten in.  
De totaal bedragen klopten, maar bij de formules van  
( € 32,- p/ jaar) voor 20 jaar) had het bedrag van €33,- p/ jaar  
moeten staan. Onze excuses hiervoor. 
 

Pater Pio Gebedsgroep 
Op de derde vrijdag van de maand is er in de  
H. Brigidakerk de Pater  Pio gebedsgroep.  
Deze avond begint om 18.30 uur met de vesper (in oktober 
en mei het rozenhoedje) tezamen met aanbidding van het 
Allerheiligst Sacrament. Om 19.00 uur vieren we samen de 
eucharistie. Na de dienst in de kerk is er een bijeenkomst in 

de pastorie, Stationsstraat 21. Tijdens deze bijeenkomst zal de priester een 
inleiding houden rond de spiritualiteit van Pater Pio. Iedereen is van harte 
welkom! 

Afgelopen maand is overledenen: 
19 jan.  Jules Bormans, geboren27 nov. 1937 en overleden op 11 jan. 2019 

(H. Brigidakerk) 
2 feb. Julia (Juul) Lijding, geboren 2 aug. 1931 en overleden op  

27 jan. (H. Brigidakerk) 

mailto:WJD@home%20evenement


H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, vesper avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 

 

Zaterdag 18.00 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
 (Biechtgelegenheid). 
 19.00 uur  eucharistieviering 
 

Zondag  11.15 uur  eucharistieviering  
 

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 
 

HH. Maria en Brigida kerk 
Zondag  9.30 uur  eucharistieviering 
 

Dinsdag  19.00 uur  eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2) 
  

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21) 
 

Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 
 08.30 uur  lauden/ochtendgebed  
 

Woensdag 18.30 uur  eucharistische aanbidding, vesper avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 
 

Ziekenbezoek 
Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en 
een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven 
aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan 
graag bij u op bezoek.  
 

Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen. 
Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 
12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de 
pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van 
Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam. 
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven 

door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl. 

mailto:geldrop@parochienicasius.nl


 


