
Nieuwsbrief 
 

Veertigdagentijd 2021 ‘Mag het ietsjes meer zijn’ 
‘Mag het ietsjes meer zijn’ Dat hoorde ik wel eens bij de slager, toen 
ik als jongen boodschappen deed voor mijn moeder, wanneer het 
stukje vlees net iets groter was. Voor menigeen is dat geen enkel 
probleem. Dat geldt niet alleen voor onze bezoekjes aan de slager, 
maar het zou ook een goed motto kunnen zijn voor de 
Veertigdagentijd. Misschien dat bij de Veertigdagentijd  in eerste 
instantie een aantal onder ons doet denken aan een beetje minder: 
je matigen in eten en drinken, minder op sociale media, minder 
T.V.kijken. Uiteraard is het altijd goed dat we ons matigen in allerlei 
(soms zogenaamde) behoeften die zich aan ons opdringen. Onze 
verlangens en behoeften, die niet direct levensnoodzakelijk zijn, een 
beetje uitstellen kan ons vormen. Een tijd van wachten geeft ons de 
kans om te overwegen of dat geen wat ik zo belangrijk achtte, 
werkelijk zo belangrijk is. Daar groeien we als mens aan. Het is 
typisch iets voor de mens, dat hij met iets kan wachten. Die matiging 
op materieel gebied maakt ons ook meer vrij. En daarom geeft het 
ons ook de ruimte en maakt het de mens vrij, om eens iets anders te 
doen. En in dat opzicht kan het misschien in de Veertigdagentijd 
‘ietsjes meer zijn’. Zo kan de matiging die we in acht nemen in 
allerlei zaken ons ruimte geven, bijvoorbeeld om ‘ietsjes meer’ 
voedsel te geven aan de ziel. Dat kan bijvoorbeeld door eens de 
Bijbel open te slaan en – om te beginnen - een van de vier 
evangeliën in zijn geheel door te lezen, om het leven en de Persoon 
van Jezus in beeld te krijgen. Een andere mogelijkheid is om een 
inspirerend boek te lezen (op dat gebied is er heel veel aanbod), of 
een keer extra naar de kerk te komen op een weekdag om de geest 
van de Veertigdagentijd op te snuiven in de eucharistische viering. 
Het zijn zomaar wat voorbeelden. Dit voedsel voor onze ziel kan ons 
vervolgens weer inspireren om ‘ietsjes meer’ te doen voor een 
ander: een ander  te helpen, door onze tijd te geven, een luisterend 
oor, een bezoekje (in coronatijd een telefoontje) aan een eenzame 
of zieke. En voor dat je het beseft leef je in de geest van de Blijde 
Boodschap van Jezus. Dat wensen we u van harte toe in deze 
veertigdagentijd dat het ‘ietsjes meer’ mag zijn opdat we zelf de 
vreugde mogen ervaren van de Blijde Boodschap van Jezus, en ook 
anderen daarvan mogen laten proeven. Dan wordt het dubbele 
vreugde. Een vruchtbare Veertigdagentijd toegewenst! 
 

 
 
 
 
 
 

Dopelingen    
H. Brigidakerk 
17 jan. Stanislaw Lochman 
24 jan. Samuel Meijer 

 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
30 jan. Hans van Mierlo, 67 jaar 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
4 feb. Piet Stoop, 83 jaar 
 

H. Martinuskerk 
8 jan. Frank Kox, 61 jaar 
 

H. Luciakerk 
29 jan. Hans Josiassen, 71 jaar 
 

St. Petrus' Bandenkerk 
30 jan. Wim Bax, 86 jaar 

 

Inzameling Voedselbank 
Geldrop-Mierlo gedurende 

veertigdagentijd 
Bijzonder in deze 
veertigdagentijd tijdens de 
coronacrisis willen we het goede 
werk van de Voedselbank in 
Geldrop-Mierlo onder uw 
aandacht brengen. Zaken als 
houdbaar voedsel, 
verzorgingsproducten, zoals 
zeep, tandpasta e.d. zijn van 
harte welkom! De houdbare 
producten kunt u afgeven in de 
daarvoor bestemde manden die 
klaar staan in de Geldropse 
kerken. 
Gelieve rekening te houden met 
de houdbaarheidsdatum, deze 
mag niet verlopen zijn en 
tenminste nog een half jaar goed 
blijven. 
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Samen de kruisweg van Jezus bidden 
Vanaf vrijdag 19 februari en gedurende de eerste vijf weken van de 
veertigdagentijd is er voor de H. Mis van 19.00 uur in de  
H. Brigidakerk gelegenheid om samen de kruisweg van Jezus te 
mediteren en te bidden. We beginnen dan om 18.15 uur in de 
centrumkerk. Ook in de Martinuskerk te Heeze zal wekelijks de 
kruisweg gebeden worden vanaf 18.00/18.15? uur. 
 

Aangepast begin Veertigdagentijd met Aswoensdag 
Woensdag 17 februari begint de grote voorbereidingstijd op Pasen, 
de Veertigdagentijd. In onze Nicasiusparochie beginnen we de 
Veertigdagentijd met het opleggen van de as in de 
eucharistievieringen van woensdag 17 februari. De vieringen zijn om 
9.30 uur in de Luciakerk te Mierlo, om 17.00 uur in de Petrus’ 
Bandenkerk van Leende,  om 19.00 uur in de Martinuskerk te Heeze 
en in de Brigidakerk. Een vast onderdeel van de viering op 
Aswoensdag is de oplegging van de as. In deze coronatijd met de 
anderhalve meter maatregel en het vermijden van fysiek contact is 
dat geen gemakkelijke opgave. Het idee is daarom dat de celebrant 
zichzelf – namens alle aanwezigen - tekent met de as. Na de as 
oplegging bij de celebrant en de voorbede gaan we de H. Eucharistie 
vieren, voedsel voor de ziel. In plaats van de as oplegging tijdens de 
eucharistieviering wordt ons allen op het einde van de viering de 
plechtige zegen gegeven aan het begin van de Veertigdagentijd. Het 
blijft natuurlijk behelpen in deze coronatijd, maar het leek ons een 
goed idee om onder de zegen van God de veertigdagentijd binnen te 
gaan, opdat het voor ieder van ons een vruchtbare tijd mag zijn. 
 

Wijziging doordeweekse vieringen 
Met ingang van 1 februari zijn er enkele wijzigingen voor de 
vieringen die doordeweeks plaats vinden. Hier rechts vindt u het 
totale overzicht van alle vieringen in onze parochie. (Bij afwezigheid 
van één van de priesters: zal in Heeze op vrijdagavond en in Mierlo 
op woensdagavond de eucharistieviering komen te vervallen.) 
 

Woord en communieviering 
Door de afwezigheid Pater Wim van Meijl vindt er eens in de drie 
weken een woord en communieviering plaats in  Leende- Mierlo en 
Zesgehuchten om 09.30 uur. 
 

Café-cursus – film 
Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk dat de  
Café-cursus en de film doorgaan. We hopen deze op een later 
moment dit jaar alsnog te kunnen laten plaats vinden. 
 

Bestel uw eigen Huis-Paaskaars 
Voor meer informatie zie www.parochienicasius.nl. 
 

 
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 HC, 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 

 

 

Vieringen in de  
Nicasius parochie 

 

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. 18.30 u. aanbidding vesper 
 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.  20.00 u. eucharistieviering 
 20.30-21.30 u. aanbidding 
Vr. 18.00 u. Kruisweg 
 19.00 u. eucharistieviering 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Zo. 09.30 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. 17.00 u. eucharistieviering 
 
 

Opgeven van intenties 
Dit is mogelijk door voor de middag 

te bellen naar de locatie of te mailen. 
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