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Attentie: Met ingang van zondag 10 maart a.s. wijzigt de 
aanvangstijd van de eucharistieviering in de Brigidakerk 
Geldrop-centrum van 11.15 uur naar 11.00 uur. 
 

Veertigdagentijd als oefenschool in christen zijn 
Steeds meer mensen zijn zich bewust van  
de noodzaak van bewegen en willen op  
allerlei manieren fit blijven ook wanneer  
je ouder wordt. 
 Je ziet dan ook dat sportscholen door  
mensen van alle leeftijden worden bezocht. Met de regelmaat van de klok 
melden mensen zich bij de sportschool om te oefenen. In zekere zin heeft 
ook de kerk iets van een sportschool, een oefenschool in geestelijk leven. 
Als gedoopten proberen we iedere dag invulling te geven aan ons 
christenzijn. Dat gaat met vallen en opstaan. Soms echter kan er ook een 
zekere slijtage optreden. In die zin heeft de Veertigdagentijd, die met 
Aswoensdag begint, iets van een sportschool, maar dan in de geestelijke 
zin van het woord. Zo daagt de liturgie van Veertigdagentijd ons ieder jaar 
weer uit om ons te oefenen in christenzijn, door extra tijd te nemen voor 
gebed en bezinning, door ons uit te nodigen om te bidden, daar waar nodig 
iets meer los te komen van allerlei aards comfort, werken doen van 
barmhartigheid, door het lijden van Jezus voor ons te overwegen en 
daarmee ook het lijden te zien en waar mogelijk te verlichten van veel 
mensen in de wereld van nu. De Veertigdagentijd stelt ieder van ons voor 
deze uitdaging die vreugde brengt in de harten van onze medemensen en 
zijn voltooiing vindt in de Paasoverwinning van Jezus voor ons. U allen een 
heel vruchtbare Veertigdagentijd toegewenst. 

Pastoor Sjef van der Maazen 



Inzameling Voedselbank Geldrop-Mierlo gedurende Veertigdagentijd 
Hoewel er permanent gelegenheid is in onze kerken om te doneren aan de 
Voedselbank Geldrop-Mierlo, willen we in de Veertigdagentijd uw 
aandacht bijzonder vestigen op deze mogelijkheid. Omdat, zoals reeds 
eerder vermeld is, de voedselbank goede afspraken heeft kunnen maken 
met de plaatselijke  
supermarkten, ligt het 
zwaartepunt van de 
behoefte op dit moment  
bijzonder bij verzorgingsproducten, zoals zeep, tandpasta e.d.  
Van harte aanbevolen!  
 

Vastenactie 2019 
Even je handen wassen, een glas water  
pakken, de wc doorspoelen of thee zetten:  
we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we 
kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote 
delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Vastenactie 
steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En 
daarmee worden levens blijvend veranderd. In het weekend van 30 en 31 
maart zal in de Geldropse kerken een extra collecte plaats vinden voor de 
Vastenactie. U kunt ook achter in de kerken in de collcecte bussen uw geld 
geven. 
 

Bezinning en gebed tijdens de Veertigdagentijd 
Tijdens de Veertigdagentijd worden er iedere maandag om 19.00 uur, 
m.u.v. maandag in de Goede Week, gebedsvieringen gehouden in de kapel 
van de zusters van barmhartigheid gelegen aan de Diepe Vaart nr. 2. Wees 
welkom! 
 

Samen de kruisweg van Jezus bidden 
Vanaf vrijdag 8 maart en gedurende de eerste 
vijf weken van de veertigdagentijd is er op 
vrijdagavond voor de H. Mis van 19.00 uur 
gelegenheid om samen de kruisweg van Jezus 
te mediteren en te bidden. We beginnen dan 
om 18.15 uur in de centrumkerk. 
 



Bestuurswisseling 
Met ingang van 1 februari 2019 heeft onze 
hulpbisschop Mgr. Mutsaerts van de bisschop van 
Den Bosch eervol ontslag gekregen als voorzitter van 
ons parochiebestuur. Pastoor Sjef van der Maazen 
gaat dan opnieuw de functie van voorzitter van het 
parochiebestuur bekleden. We zijn Mgr. Mutsaerts 
zeer dankbaar voor het vele goede werk dat hij 
samen met het bestuur heeft verzet voor onze Nicasiusparochie en wensen 
hem voor de toekomst Gods zegen toe en alle goeds. 
 

Pelgrimswandeling 
Op 30 maart a.s. wordt de eerste pelgrimswandeling 
van dit jaar gehouden.  
We hebben een mooie wandeling uitgezocht rond de 
Weebosch, een van de plaatsen waar nog jaarlijks 
een bedevaart wordt gehouden. (gemeente Bergeijk) 
Het bezoek aan deze plek combineren we met een 
wandeling van ongeveer 15 kilometer.  
We starten om 9.00 uur bij ’t Kruispunt, Slachthuisstraat 22, en rijden naar 
een plek aan de grens van België.  Daar start de pelgrimswandeling met het 
thema: “De werken van barmhartigheid” We stoppen onderweg een keer 
in een restaurant, en we stoppen een keer om ons meegebrachte brood op 
te eten. De inspiratie van de tocht wordt o.a. gevonden in het verhaal van 
St. Gerardus. We bezoeken de St. Gerarduskerk in de Weebosch. Wilt u  
mee? Van harte welkom! 
Opgeven kan tot 23 maart, schrijf er s.v.p. bij of u een auto ter beschikking 
heeft. 
Contactadres: Ineke van Klinken ( mail: cjvanklinken@hotmail.nl) 
 

Vormsel 2019  
Het vormsel is de bevestiging van de doop. 
De werkgroep vormsel is op dit moment verschillende  
jonge parochianen aan het voorbereiden op hun vormsel.  
Op zaterdag 6 april 2019 zullen deze jongeren hun Vormsel ontvangen 
tijdens de mis van 19.00 uur in de H. Brigidakerk uit handen van Deken-
pastoor Ph. Spooren. 

mailto:cjvanklinken@hotmail.nl


Veertigdagentijd 2019: Ontdek de kracht van het Evangelie.  
Kennismaking met karmelitaans, benedictijns en franciscaans leven. 
 

De jaarlijkse Veertigdaagse 
voorbereidingstijd op Pasen is een 
soort retraite, bezinningstijd, voor 
heel de kerk. Dus ook voor u/jou.  
Het is een tijd die ons uitnodigt en 
uitdaagt om het geloof van ons 
doopsel, dat we in de paasnacht 
plechtig gaan herdenken, meer intens 
te beleven en daarvan de innerlijke 
kracht te ontdekken. Ieder jaar willen 
we daarvoor iets aanbieden. Dit jaar willen we dat doen aan de hand van 
enkele mensen die leven volgens een kloosterspiritualiteit. Deze avonden  
willen ons kennis doen maken met de betreffende kloosterspiritualiteit 
middels een korte inleiding.  
Vervolgens kijken we naar een interview dat destijds voor de KRO is 
afgenomen door presentator Leo Fijen met broeders en zusters die volgens 
een van de hiervoor genoemde kloosterregels trachten te leven. 
Aansluitend willen we aan de hand van enkele gespreksvragen in groepjes 
komen tot een gedachtewisseling over de interviews.  
De volgende drie spiritualiteiten passeren de revue: 
 

De karmelitaanse, dinsdag 12 maart 2019 
De benedictijnse, dinsdag 26 maart 2019 
De franciscaanse, dinsdag 2 april 2019 
 

De avonden vinden telkens plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 
21, 5664 AP Geldrop van 20.00 tot 21.30 uur.   
 

Van harte welkom en ontdek met ons de kracht van het evangelie. 
 

Let op! De avond rond de franciscaanse spiritualiteit stond aanvankelijk 
gepland voor 9 april. Door omstandigheden is deze verplaatst naar dinsdag 
2 april. 
 
 
 



Avond van de martelaren 2019 
Christenen vormen de meest vervolgde religieuze groepering ter wereld. 
Niet alleen worden ze vervolgd, er vallen ook meer dan eens slachtoffers. 
De Stichting Kerk in Nood neemt het op voor de vluchtelingen en de 
slachtoffers, ook in de jaarlijkse herdenking hiervan op drie plaatsen in ons 
land tijdens de zogenaamde Avond van de Martelaren. Deze avonden 
vinden plaats op 22 maart te Zwolle in de basiliek van O.L. Vrouw 
Tenhemelopneming, op 5 april te Maastricht in de Basiliek van O.L. Vrouw 
Sterre der Zee en op 12 april te Amsterdam in de St. Nicolaasbasiliek. Voor 
meer informatie en deelname zie https://kerkinnood.nl.  
 

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 11.00 u.:   HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.: 
Zon. 10 mrt. Kinderwoorddienst  
Zon. 17 mrt. gezinsviering      
Zon. 24 mrt. Kinderwoorddienst 
Zon. 31 mrt. gezinsviering   
 
Bidt u mee voor de Nicasiusparochie? 
In zijn boek Handelingen van de Apostelen 
beschrijft de evangelist Lucas de 
geschiedenis van de jonge Kerk.  Het lezen 
van dit indrukwekkende werk is een 
aanrader. Wanneer je dit boek leest valt het 
op hoe van meet af aan het werken van de 
jonge Kerk rond en met de apostelen 
gepaard gaat met een intensief bidden om 
de heilige Geest, dat die de Kerk van Jezus 
mag leiden. Onder dat intensief bidden 
gebeuren er dan ook zeer wonderbaarlijke 
dingen, zoals de plotselinge bevrijding van 
de apostelen uit gevangenschap,  

https://kerkinnood.nl/


de ommekeer die  Saulus van Tarsus meemaakt van fanatieke vervolger 
van christenen tot verkondiger van Jezus Christus.  Die ervaring van de 
jonge Kerk mag voor ons als christenen een uitdaging zijn om te bidden, 
het contact te zoeken met God. Gelukkig geschiedt het bidden voor de 
parochie reeds op velerlei manieren, zoals bij het doordeweekse 
avondgebed, of in het gebed dat mensen thuis verrichten. Vanuit dit geloof 
dat bidden mensen verandert (ten goede) en onze kerk helpt, heb ik enkele 
mensen bereid gevonden maandelijks samen te komen om te bidden voor 
de parochie.  
Iedere maand - op de laatste woensdag van de maand - komen we samen 
in de kapel van het St. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te Geldrop om 
te bidden voor onze persoonlijke intenties, maar ook voor onze 
Nicasiusparochie. De gebedsavond begint aansluitend aan de H. Mis van 
19.00 uur. Dat is in feite om 19.40 uur. Op dat moment beginnen we met 
het uitstellen van het Allerheiligst Sacrament.  Samen bidden we dan op 
een meditatieve manier het Rozenhoedje. Rond de klok van 20.00 uur 
wordt het evangelie gelezen van de komende zondag. In de stilte die 
daarop volgt is er gelegenheid tot aanbidding, gebed en meditatie.  
Om 20.30 uur wordt er besloten met de zegen met het Allerheiligst 
Sacrament. Daarna delen we in de zaal van het St. Antoniushuis de 
evangelietekst met elkaar. Iedereen die dat wil kan zijn/haar vragen 
stellen, maar ook delen wat hem/haar bijzonder aansprak of moeilijk viel. 
Vanaf + 20.45 uur is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie/thee. Om 21.15 uur proberen we de avond af te ronden. 
Intenties kunnen in een mandje bij het altaar worden neergelegd.   
De eerstvolgende avond vindt bij wijze van uitzondering plaats op 
woensdag 3 april a.s.i.p.v. 27 mrt.. Loopt u gerust eens binnen. Ik hoop dat 
deze bijeenkomsten een aanzet en een hulp zijn voor ons persoonlijke 
bidden. Van harte welkom! Pastoor Sjef van der Maazen 
 

Afgelopen maand is overledenen: 
6 feb.  Zus van Hoof- van den Boomen, geboren 6 mrt. 1936 en overleden 

op 31 jan. 2019 (H. Brigidakerk) 
12 feb. Riek Hendricks, geboren 5 apr. 1925 en overleden op 6 feb. 2019 
 (H. Brigidakerk) 
15 feb. Ceciel Henriks- Jong, geboren 3 jul. 1923 en overleden op  
 10 feb. 2019(H. Brigidakerk) 



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  11.00 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


 


