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Beste ouders, 

 

Dit is onze 3e nieuwsbrief van de eerste jaargang. Als pastoraal team streven we naar goede 

informatie en communicatie binnen onze Nicasiusparochie. We 

willen u betrokken houden bij onze gemeenschap en zoeken naar 

wegen om dit mogelijk te maken.  

Dit zal heel vaak betekenen dat u zelf het initiatief dient te nemen. 

Wij willen u in onze nieuwsbrieven handvaten aanreiken. U zult het 

wel zelf moeten doen. Maar we blijven graag met elkaar in gesprek 

en willen u helpen. Heeft u suggesties of ideetjes, dan houden wij ons 

aanbevolen ?  

 

Inmiddels loopt het schooljaar ten einde en staat de vakantie voor de 

deur. Een heerlijke periode om te ontspannen en tot rust te komen. 

Een tijd om meer aandacht te besteden aan het gezin, aan de relatie, 

én aan alles waar je anders niet toekomt. Wij wensen u een fijne vakantie toe. 

 

De ouders die dit schooljaar een eerste communicant hadden of een vormeling, ontvangen vanaf nu 

ook deze nieuwsbrief. We mogen hopen dat de band met de parochie goed blijft en dat we samen 

die weg van Jezus kunnen gaan.  

 
Begin juli jl. ontvingen we vanuit het parochiesecretariaat in Geldrop de pastorale gegevens van  de 

H. Nicasiusparochie voor het jaar 2021. (Vergeet niet dat de corona nog een duidelijke rol speelt !!) 

 

 Geldrop 
Centrum 

Geldrop 
Zesgehuchten 

Mierlo Heeze Leende Sterksel Totaal 

        

gegevens 2021        

   doopsels 33   3   9   4   9   2   60 

   1e communie 28 -- 55 12 31 10 136 

   vormsels  8 -- 24   8 14 17   71  

   huwelijken  3   0   1   0   1   1     6 

   uitvaarten 28 11 19 18 12   0    88  

aantal kerk- 

gangers 2022 

       

14 mei   39 -- 45 31   35 30 180 

15 mei   88 65 54 81 350 * -- 638 

21 mei   39 -- 48 35   30 36 188 

22 mei 227 * 74 70 67   88 -- 526 

* eerste communieviering 

 

Namens de leden van het pastorale team wensen wij u allen een ontspannende vakantie  toe.                           

p. W. van Meijl 
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In onze vorige Nieuwsbrieven hebben we geschreven over deze actie. 

 

Op 10 juni jl. ontvingen we per e-mail onderstaand bericht en foto’s van 

Mieke van den Heuvel, secretaris van de Stichting W.W.Toegankelijk : 

Hallo, 

Afgelopen week zijn de schoenendozen uitgedeeld aan chronisch zieke kinderen in het ziekenhuis 

in Banjul, de hoofdstad van Gambia. Hartelijk dank wederom voor jullie aktie. 

Vriendelijke groet,  

Mieke van den Heuvel 

 
 

 

Van doopsel naar eerste communie     

 

In het aflopende schooljaar zijn in onze parochie  eerste communievieringen geweest. Mooie 

vieringen in de kerk, maar ook een groot feest thuis. Met dankbaarheid kijken we hierop terug : 

 

3 april : Mierlo : 16 kinderen 

 

15 mei : Leende : 12 kinderen 

 

22 mei : Geldrop : 14 kinderen  

 

Proficiat aan deze kinderen, maar ook aan hun ouders die hun kind hebben begeleid tot dit 

belangrijk feest. Laten we samen deze godsdienstige gebeurtenis voortzetten. 

 

Nu uw kind gedoopt is en de 1e communie heeft ontvangen, merkt u wellicht hoe uw kind open 

staat voor nieuwe ontdekkingen en impulsen. 

 

Krijgt bij deze ontdekkingstocht het christelijk geloof ook een plaats ?  

Slaagt u erin uw kind die christelijke waarden en normen mee te geven ?  

Wij willen u graag helpen. 

 

In deze nieuwsbrief maken wij u attent op Bijbel 

Basics. (Zoek op in Google) Het gaat over de bijbel, 

waaruit 200 verhalen worden geselecteerd, bestemd 

voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Deze methode 

stelt zowel de bijbel als het kind centraal. Het kind 

en zijn/haar manier van denken krijgen alle ruimte. 
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In Bijbel Basics komen niet alleen de bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus voorbij, maar 

ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven 

van Paulus. De samenstellers vinden het belangrijk 

dat kinderen de Bijbel in zijn hele breedte en 

schoonheid leren kennen.  

De verhalen in Bijbel Basics staan dicht bij het 

kind. Kinderen kunnen zelf ook al nadenken over 

die bijbelverhalen en hun betekenis. De vorm en 

de inhoud van de methode is afgestemd op de taal, 

het denkniveau en de belevingswereld van 

kinderen van 4 – 12 jaar. Kinderen worden in deze 

methode op verschillende manieren aangesproken.  

Er is een video bij, de moeite waard om te 

bekijken.  We mogen hopen dat u ook enthousiast raakt.   

  
 

Van eerste communie naar vormsel     
 

Mogen wij deze ouders ook wijzen op 

de prachtige verhalen in de bijbel ? 

 

In de communievoorbereiding hebben 

de kinderen al enkele verhalen gehoord. 

Ze staan ervoor open. 

 

Wilt u als ouders hieraan ook aandacht 

besteden ? 

 

Wij verwijzen naar Bijbel Basics (zoek  

op in google) en u vindt een rijkdom aan informatie. Uw kind, maar ook u zelf, zult er ongetwijfeld 

veel kunnen leren. 

Het vraagt natuurlijk wel even tijd, maar het is de moeite waard !! 

 

 

Vormelingen : en hoe nu verder ?  

 

In het afgelopen schooljaar 2021-2022 zijn in 2 kernen van onze parochie vormselvieringen 

geweest. Mgr. G. de Korte heeft op 13 november 2021 in Mierlo het sacrament van het vormsel 

toegediend aan 8 vormelingen en op 3 juli 2022 in 

Heeze aan 9 jongens en meisjes. 

 

Proficiat aan deze jongeren, die deze belangrijke 

stap hebben gezet met de steun van hun ouders. Zij 

hebben in de viering de hand op de schouder van 

hun kind gelegd als teken dat ze achter deze 

beslissing staan en hen zullen helpen met raad en 

daad om die weg van Jezus te gaan. 

 

In de kernen Geldrop, Leende en Sterksel zijn dit schooljaar geen vieringen geweest. 
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Hoe nu verder ?  

 

Wij verwijzen naar het familiepastoraat van ons 

bisdom én naar het filmpje van Katholiek 

Nederland, (even googlen) waarin Ingrid van Meer, 

Manon van de Broek en bisschop G. de Korte 

vertellen over jonge gezinnen in de kerk én over de gezinsbedevaart naar Tilburg « In de 

voetstappen van Peerke Donders. » 

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-

videos/op-weg-met-gezinnen-in-de-kerk 

 

Opvoeding begint/gebeurt in het gezin. 

 

Ouders geven hun kinderen  

het goede voorbeeld 

in woord en daad. 

 

De hulp van andere ouders kan daarbij een 

stimulans zijn. 

 

Samen proberen we die weg van Jezus te gaan. 

 

 

Kalender    

 

Omdat het nieuwe schooljaar nog niet is begonnen, hebben de pastores nog niets bijzonders gepland 

voor de komende periode. 

 

In september kunt u wel een planning verwachten inzake gezinsviering, voorbereiding op 1e 

communie én vormselvoorbereiding. Wilt u op de website van de H.Nicasiusparochie kijken om op 

de hoogte te blijven van het extra aanbod ? www.nicasiusparochie.nl  

 

De jaarlijkse Sint-Martinusviering met lampionnentocht in Leende staat gepland op 12 november. 

 

Pastoraal team    

 

Pastoor Sjef van der Maazen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, tel. 040-2862364 

Pater Wim van Meijl, Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-2061215 

Kapelaan Hans van der Donk, Jan Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze, tel. 040-2261215 

Diaken Henri van Leuken, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 06-27346809 

Diaken Karel Bennenbroek, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, 040-2262993 

Contact    

 

Deze nieuwsbrief, nr 3, juli/augustus 2022, wordt uitgegeven door het pastorale team o.l.v. p. W. 

van Meijl. Uw reactie, suggestie of bijdrage zijn van harte welkom bij hem : tel. 040-2061215 of e-

mail : parochie.leende@gmail.com   

  

 

http://www.nicasiusparochie.nl/
mailto:parochie.leende@gmail.com

