
Nieuwsbrief 
 

Beleef ‘HEM ACHTERNA’ het 21ste Passiespel van Tegelen 
 

De Passiespelen Tegelen gaan door deze zomer. Vanaf 3 juli is het 
prachtige openluchttheater De Doolhof in Tegelen het decor van  
de voorstelling ‘Hem achterna’; een unieke theaterbelevenis voor 
jong en oud over goed en kwaad, recht en onrecht, netelige 
situaties, dappere keuzes, brute machthebbers en sterke vrouwen 
die gelijkwaardig zijn aan mannen. 
De Passiespelers verbeelden in ‘Hem achterna’ het emotionele 
verhaal over de laatste dagen van Jezus. Aan dit aloude Bijbelverhaal 
wordt niet getornd. Toch is elke editie anders, doordat het verhaal 
door een nieuw artistiek team wordt verteld en meer naar het hier 
en nu wordt gebracht. Deze mix maakt de Tegelse Passiespelen zo 
bijzonder. Bekende en nieuwe verhalen smelten samen in 
spectaculair openluchttheater over strijd, onderdrukking en verdriet. 
Maar ook over een oprecht geloof in een betere wereld. 
 

De Passiespelen gaan zaterdag 3 juli 2021 in première en worden tot 
aan de finale voorstelling op zondag 5 september 36 maal 
opgevoerd. De productie wordt coronaproof op het toneel gebracht.      
Ook de tribune is groot genoeg om op anderhalve meter van andere 
huishoudens zorgeloos te genieten.  
 

Het spel van 2020 is door de coronacrisis twee maal uitgesteld en 
kan eindelijk deze zomer opgevoerd worden. Alle passiespelers 
wilden per se de uitdaging aan gaan en nog dit jaar spelen. “Tot 2025 
wachten was geen optie. Wij voelen het als onze plicht om ons 
verhaal van hoop, liefde en vertrouwen juist in deze moeilijke 
periode te vertellen.”  
 

Meer informatie over speeldagen, de voorstelling, arrangementen, 
verkooppunten, e.d. op www.passiespelen.nl 
 

Indien u via de parochie in groepsverband mee wilt naar de 
Passiespelen, kunt u contact op nemen met Kapelaan Hans van der 
Donk via: henricusvddonk@hotmail.com.  

▪ Zondag 8 augustus naar de 
Passiespelen. 

▪ Vertrek tussen +/-15.30 uur en 
16.00 uur vanuit 
achtereenvolgens Mierlo, 
Geldrop en Heeze. 

▪ Voorstelling begint om 17.00 
uur. 

▪ Prijs: om en nabij 50 Euro 
inclusief busreis. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Dopelingen    
H. Martinuskerk 
23 mei Saar van den Groenendaal 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
08 mei Nellie Verstappen-  

van der Velden, 77j 
 

H. Martinuskerk 
08 mei Huub van Hout, 84j 
29 mei Diny van Meijl- Bijnen, 92j 
 

H. Luciakerk 
11 mei Frans Blommers, 87j 
 

Huwelijk 
H. Brigidakerk 
Nick van de Ven en  
Marie Heleen van de Ven- Schoofs 
 

E.H. Communievieringen  
Op zondag 13 juni vinden er 2 
communievieringen plaats in de  
H. Brigidakerk te Geldrop om 
11.00 uur en 13.00 uur. Door de 
maatregelen zullen bij deze 
vieringen alleen de gezinnen van 
de cpommunicanten welkom zijn 
in de kerken. Wij hopen op uw 
begrip hiervoor. 
 

Voertuigenzegening Geldrop 
Tijdens de komende 
vakantieperiode gaan weer velen 
van ons op weg. Het is een goed 
gebruik om over onze reis en 
vakantie Gods zegen te vragen. 
We willen die gelegenheid 
aanbieden bij de jaarlijkse 
voertuigenzegening die 
plaatsvindt op zondag 20 juni 
aansluitend aan de H. Mis in de 
H. Brigidakerk van 11.00 uur. 
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Maria Moeder van de goede hoop  
Bedevaart Handel zondag 27 juni 2021,  

13.30 uur in processiepark 
Voor de 353ste keer wordt op zondag 27 juni  
de jaarlijkse processie vanuit Geldrop naar  
Handel gehouden. Evenals vorig jaar is het ook  
dit jaar in verband met de coronacrisis anders  
dan gewoon. Omdat het steeds moeilijker  
wordt om voor de ochtendviering een  
priester als voorganger te krijgen heeft  
het bestuur van de Handelse Processie  
besloten dit jaar de viering in de middag  
te houden en wel om 13.30 uur aan het  
openluchtaltaar in het processiepark. Aansluitend aan de H. Mis is er 
een korte uitstelling van het A.H. Sacrament. In verband met de 
coronamaatregelen zijn er buiten de H. Mis geen verdere 
activiteiten. Mocht u bij de viering aanwezig willen zijn, kunt zich 
aanmelden door contact op te nemen met het St. Antoniushuis, 
Stationsstraat 21, telefonisch of door aan te komen van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, ook voor uw misintenties 
kunt u hier terecht. Mochten de weersomstandigheden een 
openluchtmis niet toelaten, dan willen we onze toevlucht nemen tot 
de kerk van Handel. Ondanks het feit dat de huidige 
omstandigheden de nodige beperkingen met zich meebrengen 
willen bij onze jaarlijkse bedevaart ons toevertrouwen een de 
voorspraak van O.L. Vrouw van Handel als Moeder van de goede 
hoop. 
 

Ga zaterdag 3 juli mee op ontdekkingstocht naar Maria 
Inschrijven kan nog tot 10 juni! We gaan zaterdag 3 juli op 
ontdekkingstocht door ‘Mariastad’ Den Bosch. Daar ontmoet je Maria. 
Ze laat je zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met 
een engel en nog veel meer. We lunchen (wordt voor gezorgd) en 
sluiten af met een viering in de Sint-Janskathedraal met Mgr. De Korte. 
De ontdekkingstocht is voor gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Opa’s en oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn 
allemaal van harte welkom. We gaan met de bus naar Den Bosch. Dit is 
bij de prijs inbegrepen. 
Alles wordt conform de 
dan geldende corona-
maatregelen 
georganiseerd. Bent u 
geïnteresseerd? Zie  
www.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 
di.t/m vr. 08.30 u. ochtendgebed 

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) 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Zo. 10.00 u. eucharistieviering 
 

H. Luciakerk (Mierlo) 
Ma. 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. 
 

Volgende nieuwsbrief: 
1ste weekend van de maand 

Aanleveren artikelen uiterlijk voor 
het laatste weekend van de maand  

 

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 HS, 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 
di.t/m vr. 08.30 u. ochtendgebed 

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 
 aanbidding tot 21.30 uur 
Vr. 18.00 u. kruisweg bidden 
 19.00 u. eucharistieviering 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Zo. 10.00 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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1ste weekend van de maand 

Aanleveren artikelen uiterlijk voor 
het laatste weekend van de maand  
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