
Ook waren de oprukkende Turken een grote zorg voor Adrianus. Hij deed er alles aan om de Europese vorsten 
het gevaar te doen inzien. Als laatste gevaar zou men de pest kunnen noemen die de aandacht opeiste van de 
paus op ongelegen momenten. De pest heeft twee keer zwaar toegeslagen tijdens het bewind van Adrianus. 
Hij besloot beide keren moedig in Rome te blijven. Als paus betrachtte hij in Rome uiterste soberheid. Door zijn 
weifelende houding in die complexe tijd en zijn aarzeling om kordate beslissingen te nemen, kreeg hij de 
bijnaam videbimus, wat zoveel betekent als 'we zullen wel zien...'. Tussen de grote wereldlijke vorsten van zijn 
tijd trachtte hij een neutrale houding aan te nemen. 

1523 Op 14 september 1523 overleed hij. Hij werd opgevolgd door paus Clemens VII 

Het testament van Adrianus gaf zijn karakter duidelijk weer. Geen enkel familielid werd begunstigd. Kardinaal 

Willem van Enckevoirt kreeg de beschikking over Adrianus’ huis in Utrecht. De inkomsten ervan moesten naar 
de armen gaan. Een inspiratie voor onze parochie. 

Nieuwsbrief 
 

Jubileumjaar Paus Adrianus VI 
Paus Adriaan VI en in het Latijn Hadrianus VI (Utrecht, 2 
maart 1459 – Rome, 14 september 1523), geboren als Adriaan 
Floriszoon Boeyens, was paus van 9 januari 1522 tot zijn dood. Hij 
was de laatste niet-Italiaanse paus tot de verkiezing van de Poolse 
paus Karol Józef Wojtyla in 1978. In Nederland wordt hij vanwege 
zijn geboorteplaats, Utrecht, beschouwd als de enige Nederlandse 
paus in de geschiedenis. In Duitsland geldt hij dan weer als de 
zevende Duitse paus omdat Utrecht destijds tot het Heilige Roomse 
Rijk behoorde. 
Als onderdeel van het Adrianusjaar 2022-2023 biedt een speciale 
website informatie over deze ‘Nederlandse’ paus, over de turbulente 
tijd waarin hij leefde, over zijn pauselijk beleid en de betekenis van 
zijn nalatenschap voor onze tijd. (www.pausadrianus500.nl) 
Adrianus was een compromiskandidaat van eigengereide en 
ruziënde kardinalen. Hij groeit uit tot een hervormingsgezinde paus. 
Hij kiest een andere levensstijl dan men in Rome gewend was, hij 
schrijft een openhartige brief aan Maarten Luther, hij probeert 
Erasmus van Rotterdam voor zich te winnen. De paus had veel 
welwillendheid getoond met betrekking tot de hervorming van de 
Kerk. Luther wilde echter niets van hem en zijn hervormingen weten 
en zag Adrianus VI als zijn vijand. De paus was veel tijd kwijt aan een 
ander probleem binnen de Kerk. Koning Frans I van Frankrijk dreigde 
namelijk een aantal keren met een schisma. Dit zou dramatische 
gevolgen hebben voor de Katholieke Kerk. Het katholieke geloof zou 
een één en ondeelbaar, over de hele wereld verspreid geloof 
moeten zijn. De verdeeldheid in de Westerse Kerk van 1378 tot 1417 
had er al voor gezorgd dat een deel van de gelovigen de paus te 
Rome en een ander deel de tegenpaus van Avignon erkende. 
Door tactisch optreden in het begin van zijn pontificaat zorgde paus 
Adrianus ervoor dat dit schisma uitbleef. Op dit punt boekte hij dus 
succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Dopelingen    
H.Brigidakerk 
16 jan. Mia en Layla van de Wouw 
30 jan. Isabellr Hendriks 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
27 jan. Vicky Glasmacher-  
  de Graaff,85j 
 

H. Martinuskerk 
15 jan. Ton van Mierlo, 90j 
22 jan. Annie Snoeijen-Maas, 90j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
22 jan. Dina van Dommelen- 
  Bierings, 88j 
 

H. Luciakerk 
1 feb. Anthon Weeber,72j 
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 Begin Veertigdagentijd met Aswoensdag 
Woensdag 2 maart 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 2 maart. De vieringen zijn om 
9.30 uur in de Luciakerk te Mierlo, om 19.00 uur in de Petrus’ 
Bandenkerk van Leende, Martinuskerk te Heeze en in de Brigidakerk 
te Geldrop. Een vast onderdeel van de viering op Aswoensdag is de 
oplegging van de as. Na de as oplegging bij de celebrant en de 
voorbede gaan we de H. Eucharistie vieren, voedsel voor de ziel. We 
wensen iedereen een vruchtbare voorbereidingstijd op de Goede 
Week waar we het lijden van de Heer gaan herdenken en het Pasen 
mogen vieren. 
 

Samen de kruisweg van Jezus bidden 
Vanaf vrijdag 4 maart en gedurende de eerste vijf weken van de 
veertigdagentijd is er voor de H. Mis van 19.00 uur in de H. Brigidakerk 
te Geldrop gelegenheid om samen de kruisweg van Jezus te mediteren 
en te bidden. We beginnen dan om 18.15 uur in de centrumkerk.  
Deze is op dat moment ook online te volgen via ons YouTube kanaal. 
Maar ook kunt u elke vrijdag aansluitend aan de H. Mis van 17.00 uur  
de kruisweg mee bidden in de Martinuskerk, te Heeze. 
 

CaFÉ, een eigentijdse cursus om meer uit je geloof te halen. 
Ieder jaar trachten we als parochie iets aan te bieden om samen met 

anderen op weg te gaan om de schat van ons geloof te ontdekken. 

Dit jaar heeft het pastoraal team gekozen voor CaFÉ, wat staat voor 

Catholic Faith Exploration (verkenning van het katholieke geloof). 

CaFE bestaat uit een serie van zeven inleidingen op d.v.d. om God 

beter te leren kennen. Iedere uiteenzetting van + 30 minuten omvat 

mime, getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van de d.v.d. 

wordt in gespreksgroepjes hierover - aan de hand van enkele 

gespreksvragen - van gedachten gewisseld, onder het genot van een 

kopje koffie en een drankje.  

De gehele serie bevat zeven bijeenkomsten.  

Komend voorjaar willen we in de Veertigdagentijd vier van deze 

thema’s de revue laten passeren: God beter leren kennen/Gods 

liefde/Gods vergeving/ Gods hulp. Na afsluiting krijgt u nog een 

tekstblad om thuis door te lezen. Hoewel deze serie vier avonden 

omvat, staat elke avond op zichzelf. Het is niet per se noodzakelijk 

om alle vier bijeenkomsten bij te wonen. Uiteraard bent u bij alle 

bijeenkomsten van harte welkom! De bijeenkomsten vinden plaats 

in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop van 

20.00 uur tot 21.45 uur op de volgende data: dinsdag 22 februari: 

God beter leren kennen, maandag 7 maart: Gods liefde leren 

kennen, dinsdag 22 maart: Gods vergeving leren kennen, maandag 4 

april: Gods hulp leren kennen. Deelname is kosteloos. Voor deze 

avonden dient u zich aan te melden bij het St. Antoniushuis, 

Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop (pastorie), via e-mail: 

geldrop@parochienicasius.nl, of telefonisch: 040-2862364,  

Van harte welkom! 

‘Kom en zie’; een bezinnende 

film in de veertigdagentijd  

(16 maart 2022 19.00 uur) 

Film is een tot de verbeelding 
sprekend medium voor heel veel 
mensen. Ook als parochie 
hebben we dat ontdekt. Daarom 
willen we tijdens de 
veertigdagentijd van 2022,  
op woensdag 16 maart vanaf  
19.00 uur een bezinnende film 
aanbieden. U bent van harte 
welkom om te komen kijken in 
de HH. Maria en Brigidakerk, 
Papenvoort 4, te Geldrop. 
(de keuze om deze film in de kerk 
te tonen is zodat we ons aan alle 
coronaregels kunnen houden) 
De titel van de film dit jaar is  
Pater Damiaan. 
Pater Damiaan 
(1840-1889) 
was een 
Belgische 
priester en 
Missionaris, 
bekend 
geworden 
door zijn werk 
onder 
leprapatiënten 
op het 
Hawaïaanse eiland Molokai.  
Op 11 oktober 2009 werd hij 
heilig verklaard. 
In het verleden hebben we reeds 
gekeken naar films als ‘Des 
Hommes et des Dieux’ (2018), 
‘Marie Heurtin’ (2019) en 
‘Heaven is for Real’; films over 
gebeurtenissen en mensen die 
ons kunnen inspireren en 
bemoedigen op onze weg van 
geloof met het oog op het Pasen 
van Jezus. 
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    synodaal proces 
De bisschoppensynode in 2023 én 
het synodaal proces, het samen op  
weg zijn. We dienen te beseffen dat  
we samen leren kerk te zijn.  
Het is geen kwestie van paus en bisschoppen alleen zoals in het 
verleden gebeurde. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 
is er veel veranderd. Vaticanum II had de bedoeling vernieuwing en 
continuïteit in de Kerk tot een nieuwe synthese te laten komen;  
het wereldwijde synodale proces dat nu begint, ligt volledig in die 
lijn. Maar hoe gebeurt dat concreet? Hoe kan eenieder zijn/haar 
stem laten horen in dit proces? Paus Franciscus heeft op 10 oktober 
2021 met een eucharistieviering het officiële startschot gegeven 
voor de XVIe Gewone Algemene Vergadering van de 
Bisschoppensynode, die in 2023 plaatsvindt. De paus sprak over de 
synodaliteit, letterlijk “samen wandelen”, als voorbereiding op die 
belangrijke bijeenkomst. Samen zijn we kerk. Gelovigen aan de basis, 
pastores, bisschoppen en paus. Samen lopen we op dezelfde weg in 
het voetspoor van Jezus. Hierbij zijn 3 werkwoorden kenmerkend, 
aldus de paus : ontmoeten, luisteren, onderscheiden.  
Op 17 oktober is in alle bisdommen over de hele wereld de eerste 
fase in de synodaliteit van start gegaan. Hiermee wordt duidelijk 
gemaakt dat de synode aan de basis van start dient te gaan. 
Gelovigen dienen actief bij dit proces betrokken te worden.  
Het gaat om een synodale kerk met nadruk op - communio = 
gemeenschap; we zijn toch één grote gemeenschap - participatio = 
deelname; we mogen deelnemen, zijn erbij betrokken - missio = 
zending; we hebben een zending, een missionaire opdracht. 
Op zondag 17 oktober is het synodale proces in ons bisdom gestart 
met een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal én 
met de vespers. In verbondenheid met de 260 andere kerken van 
ons bisdom is er gebeden voor het welslagen van het synodale 
proces. Elke parochie heeft bij die gelegenheid, als teken van 
verbondenheid, een synodale kaars ontvangen.  
Onze bisschop Mgr. G. de Korte legde de  
betekenis van dit gebeuren uit.  
Het woord synode betekent letterlijk  
samen op weg. Paus Franciscus, die sinds  
zijn verkiezing in 2013 aan onze Kerk nieuw elan geeft, nodigt ons uit 
om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen.  
 

Bestel uw eigen huispaarskaars 
Achter in de kerken van Heeze en Geldrop 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. Vervolgens kunt uw gezegende paaskaars 
mee naar huis nemen. Wees er snel bij, we gaan op 14 maart uw 
bestelling doorgeven aan onze leverancier. Voor Leende, Sterksel en 
Mierlo kunt u bij de pastorie terecht voor het bestellen van uw 
Huispaaskaars. Meer info: www.parochienicasius.nl of via koster 
Mark Jongen 040-2862364 
 

  Ganzenbord  

  over synodaal proces 

Het bisdom Palencia in Noord-

Spanje ontwikkelde een ganzenbord 

om met kinderen en jongeren de 

synodale weg te gaan. Want ook 

kinderen en jongeren hebben 

ideeën over de stappen die wij 

moeten zetten om te groeien als 

een Kerk die samen met anderen op 

weg is in de 21ste eeuw. 

Het spel wil kinderen en jongeren 

helpen om hun ervaringen met de 

Kerk uit te drukken. Je kan kunt het 

spelen met kinderen vanaf 8 jaar. 

Het spelbord (op A3-formaat) 

bestaat uit 52 vakjes. Onderweg zijn 

er vragen en opdrachten. 

De vragen zijn een leidraad om het 

gesprek op gang te brengen.  

Ze zijn onderverdeeld in vijf blokken 

die in grote lijnen overeenkomen 

met de thematieken die centraal 

staan in het synodaal proces: 

1. Dialoog in de kerk & dialoog met 
de wereld 

2. Geloof en leven vieren 
3. Onderscheiden en beslissen 
4. Luisteren & het woord nemen 
5. Tochtgenoot zijn & meedoen 

Als de vragen te moeilijk zijn, mag je 
ze uiteraard aanpassen. In de 
toelichting bij het ganzenbord (op 
A4-formaat) vind je nog enkele 
hulpvragen en de uitleg van de ver-
schillende figuren op het spelbord 
(dobbelsteen, gans, brug en lezend 
kind). Meer info over het bordspel 
kunt u vinden op onze website: 
www.parochienicasius.nl 
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 Gebedsgroep 
Sinds 2002 heb ik een gebedsgroep 
binnen de woonwagenwereld.  
De deelname aan deze gebedsgroep 
was in eerste instantie bedoeld voor 
mensen die leefden binnen de 
cultuur van de woonwagenwereld.  
Maar al snel werd de populariteit 
van deze gebedsgroep bekend bij parochianen in de dorpen van 
zuidoost Brabant. Uiteindelijk bestaat deze groep uit enthousiaste 
mensen van diverse culturen. Geloven en daarbij het gebed en 
lezingen uit de bijbel hanteren brengt mensen bij elkaar. In deze 
groep voelen wij ons broeders en zusters in Christus. Dit bracht twee 
leden van de gebedsgroep, uit Geldrop, er toe om ook hier, in onze 
Nicasiusparochie (Mierlo, Geldrop, Heeze, Leende en Sterksel) een 
dergelijke gebedsgroep te starten. Dus beste mensen, als u denkt dat 
u zich geroepen voelt of interesse heeft in deze gebedsgroep, dan 
bent u van harte welkom. En als u denkt: ik kom nauwelijks in de 
kerk, maar ik wil dit wel eens proberen. Beste mijnheer of mevrouw, 
dan bent u van harte welkom!  
Henri van Leuken, diaken (0627346809). 
 

Extra collecte in Heeze 
Op zaterdag 12 en zondag 13 febrari 2022 wordt de jaarlijkse 
kerkcollecte gehouden voor de Heezer Missionarissen. 
 

   Nieuws van de Missie commissies. 
 De laatste maanden hebben vele activiteiten plaats gevonden. We 
willen u gaarne op de hoogte houden en periodiek blijven 
informeren. Hans Festen is 30 jaar voorzitter geweest en neemt op 5 
februari afscheid. Harry Peters neemt zijn taak over. Vier 
missionarissen, die in het buitenland werken, zijn opgegroeid in 
Geldrop. Met alle 4 de priesters zijn in 2021 hernieuwde contacten 
gelegd en zijn 4 rapporten opgemaakt van de omstandigheden 
aldaar, de behoeftes die er zijn en mogelijke verbeteringen van de 
communicatie met Nederland. Pater Kerkhof is werkzaam in Malawi 
en is bezig met de reconstructie van een ziekenhuis en het inrichten 
daarvan. Onze missiecommissies van Zesgehuchten en H.Brigida 
hebben gecollecteerd en fondsen aangeschreven. Voor de inrichting 
is er reeds €5600 opgehaald en naar Malawi verstuurd , We komen 
nog €9000 te kort. De verslagen van de andere missionarissen, de 
paters Leemrijsse, Rietveld en Speekenbrink komen in de volgende 
nieuwsbladen te staan. Onze commissies van de parochie H. Nicasius 
bestaan hoofdzakelijk uit oudere parochianen en wij willen gaarne 
een ieder (vooral de jongeren) uitnodigen om actief deel te gaan 
nemen in een van de commissies. NIEUWSGIERIG?  Neem dan 
contact op met Harry Peters, Mail: h.peters@planet.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 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 

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. 17.00 u. eucharistieviering, 
 aansluitend aanbidding 
Vr. 17.00 u. eucharistieviering, 
 Aansluitend de kruisweg bidden 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Za.  16.30 u. eucharistieviering 
 Leenderhof.  
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. 19.00 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  
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