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29 september, feest van de  
H.H. Aartsengelen Gabriël, Michaël en Rafaël 

Wanneer we het hebben over engelen, kan dat bij 
sommige mensen in 2022 gefronste wenkbrauwen 
oproepen. Toch is er in heel de heilige Schrift, zowel 
in het Oude als in het Nieuwe Testament  sprake van 
engelen, geestelijke wezens, die mensen van 
godswege bijstaan. We zien dat engelen het volk van 
God leiden door de woestijn, ze kondigen geboorten 

en roepingen aan. Zo wordt geboorte van de 
rechter Simson aangekondigd door een engel  
(Recht. 13). Ook Jezus spreekt regelmatig over 
engelen (Mt. 25, 31). Lucas verhaalt in zijn 
lijdensverhaal dat Jezus wordt bijgestaan door 
een engel (Lc. 22, 43). In het evangelie van 
Matteüs spreekt Jezus over ‘kleine mensen’, de 
kwetsbaren. Van hen zegt hij dat ze engelen 
hebben in de hemel (Mt. 18, 10). Die uitspraak 
van Jezus verbindt ons met het feest van de H.H. Engelbewaarders dat 
we vieren op 2 oktober. In de Bijbel worden drie engelen met name 
genoemd. Het zijn de engelen die door God belast werden met een 
bijzondere taak voor het heil van ons mensen. Vanwege die 
belangrijke taak worden ze aartsengelen genoemd. De Bijbel heeft het 
dan over de aartsengel Gabriël, die we allemaal kennen vanwege de 
aankondiging van de geboorte van Jezus aan de maagd Maria (Lc. 1, 
26-38). In de prachtige en troostvolle novelle Tobit, een van de 
oorspronkelijk Griekstalige boeken van het Oude Testament, wordt de 
aartsengel Rafaël genoemd, die als reisgezel met Tobias meegaat, de 
zoon van Tobit. Rafaël is het die Tobias de weg wijst voor het huwelijk 
met Sara en voor de genezing van blindheid van de vader van Tobias: 
Tobit. In de Openbaring van Johannes wordt Michaël genoemd als 
aartsengel in de strijd tegen de duivel, de draak, om het kwade te 
overwinnen (Op. 12, 7-18). In de christelijke iconografie worden de 
engelen traditioneel afgebeeld met vleugels. Dat is natuurlijk maar 
een beeld, maar het helpt ons om de engelen te onderscheiden van 
andere figuren in een afbeelding. Maar staan blijft dat God ons 

engelen en aartsengelen heeft gegeven om ons 
hier op aarde bij te staan. Het feest van 29 
september helpt ons dit niet te vergeten en nodigt 
ons uit God te danken om die gaven,  
de engelen te eren en hun voorspraak te vragen 
voor kerk en wereld. 

Pastoor Sjef van der Maazen 
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Dopeling  
H.Brigidakerk 
10 juli Alida Geurtsen 
17 juli Bibi In 't Veld 
17 juli Maylin Rose van Boxtel 
12 aug. Colin Pohl 
 

H. Martinuskerk  
31 juli Suneey Kramers 
 

H.Luciakerk 
17 juli Liam van Stiphout 
 

Huwelijken  
St.- Petrus' Bandenkerk 
15 juli Suzanne Rutten en  

Marcel Granzier 
22 juli Anouk Konings en  
 Geert-Jan de Werdt 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
08 juli E.P. Ino Gijsberts o.m.i., 86j 
26 juli Jan Adelaars, 86j 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
19 aug. Annie v. den Heuvel- 

 Willems, 94j 
 

H. Martinuskerk  
18 juli Ria van Engelen-Cuijvers, 68j 
02 aug. Rob van Dillen, 53j. 
10 aug. Jo Valkenburg-  
   Timmermans, 93j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
08 juli Bartie Jonkers- van Engelen, 85j 
21 juli José Gabriëls- de Win, 87j 
29 juli Toos v. der Palen- Bax,  
02 aug. Toos Rutten- v. der Zanden, 87. 
08 aug. Lies Bax – Groenen, 89j 
 

H.Luciakerk 
20 aug. Henk Verhoeven, 71j 
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Fietsen van kerk naar kerk 
Op zondag 11 september vindt de 3e oecumenische fietstocht plaats. 
De eerste oecumenische fietstocht is 6 jaar geleden gehouden.  
De aanleiding hiervoor was het ontstaan van de Nicasiusparochie.  
Het leek de Strabrechtse Raad van Kerken een goed idee om leden van 
onze kerken met elkaar te laten kennismaken.  
De 8 kerken ( 6 Rooms Katholieke en 2 Protestantse) konden worden 
bezocht d.m.v. een uitgezette fietstocht.  
Eens in de 2 jaar wordt deze fietstocht georganiseerd.  
Vanwege corona kon de fietstocht 2 jaar geleden niet doorgaan.  
Dit jaar kan het gelukkig weer wel.  
Op de websites van onze kerken is een ondersteunend artikel te lezen van Bisschop de Korte van Den 
Bosch. Ook de landelijke Raad van Kerken is een groot voorstander van dit soort activiteiten. 
Op 11 september is het ook Openmonumentendag. In de H. Brigidakerk in Geldrop en in de H. Luciakerk in 
Mierlo vinden concerten plaats, georganiseerd door de Stichting Cultuur aan de Dommel. 
Al de kerkgebouwen zijn bij deze gelegenheid open voor bezichtiging of een persoonlijke kennismaking. Er 
is in alle kerken een beschreven fietsroute beschikbaar. U kunt zelf kiezen welk gedeelte van de route u wilt 
fietsen en welke kerken u op deze dag wilt bezoeken.  De routes lopen door de prachtige natuur welke 
onze dorpen omsluit. Uiteraard bent u ook welkom in de kerken als u per auto wilt komen. 
De kerken zijn open op zondag 11 september van 12 tot 16 uur.  Er is in elke kerk informatie over het 
gebouw en/of een rondleiding. Natuurlijk is er koffie, thee of fris voor de dorstige na de inspanning van het 
fietsen of gewoon voor de gezelligheid. 
Iedereen is van harte welkom. 

Oecumenisch Bijbellezen 
In de afgelopen (corona-) tijd zijn we regelmatig benaderd met de vraag wanneer het oecumenisch 
Bijbellezen weer van start gaat. Daarom verheugt het ons u/jou te kunnen meedelen dat we weer met een 
nieuwe cyclus gaan beginnen. Vanuit beide kerken, protestants en katholiek gaan we naar de lezingen 
kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar opnieuw hoe Bijbelteksten bij 
ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of aan vragen oproept. We gaan uit van 
de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe 
Bijbelvertaling uit 2021. Dus: kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! 
Aanmelden is handig voor ons, maar u/je mag ook zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden 
worden geleid door dominee Jan-Hendrik Kip en pastoor Sjef van der Maazen. Ze vinden plaats telkens om 
20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21: 
 
2022 
op maandag 19 september voor zondag 25 september  
op maandag 24 oktober voor zondag 30 oktober 
op woensdag 14 december voor zondag 18 december (RK) 
               25 december (PKN) 
2023 
op maandag 16 januari voor zondag 22 januari 
op maandag 27 februari voor zondag 5 maart 
op maandag 24 april voor zondag 30 april 
 

Aanmelden:  
predikant@pggweb.nl of 286 75 06,  
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64.  
Van harte welkom! 
 
 
 



Apha Cursus in Damiaanparochie Helmond West gaat van start 
Al enige decennia hebben we te maken met een terugloop van het aantal kerkgangers in de Katholieke kerk. 
Ook onze Brabantse parochies ontkomen er niet aan.  Toch willen wij als pastorale teams niet achterover 
leunen en maar zien wat er gebeurt. Samen met jou willen we werken aan een vitale parochiegemeenschap.  
Een van de manieren waarop we dit willen doen is het starten van een Alpha-cursus.  
In Canada (zie boeken als ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’) is het houden van Alpha-cursussen een geweldige 
impuls geweest voor de parochies. Bijna overal waar een succesvolle parochievernieuwing begint, maakt de 
Alpha-cursus er een belangrijk onderdeel van uit. Daarom nu ook een Alpha-cursus in onze eigen parochie en 
in samenwerking met andere parochies in de regio.  
Voor deze Alpha-cursus willen we jou speciaal uitnodigen. Samen in gesprek over het christelijk geloof, 
verdieping en ontmoeting. Samen op weg om te zien wat Jezus met ons leven van plan is.  
Doe je mee? 
De Alphacursus omvat 11 bijeenkomsten (telkens van 19.00-21.30 uur):  
22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 3 november,  
19 november, 26 november, 1 december en 8 december.  
De locatie is telkens: De Geseldonk Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond (in Mierlo-Hout). 
Tijdens alle bijeenkomsten gaan we eerst gezellig samen eten, waarna het inhoudelijke  
deel volgt met een presentatie en een gesprek.  
Daarnaast is er ook nog een Alphaweekend op 11 en 12 november.  
Dat is op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. En op zaterdag van 9.00 uur tot  
16.30 uur. Dit weekend vindt plaats in het St. Antoniushuis Stationsstraat 21 5664 AP te Geldrop. 
Het is een intensief, maar ook mooi en heel gezellig traject om samen te gaan!  
Mocht je nog anderen in je eigen omgeving (gezin, familie, buurt, werk, sport) enthousiast kunnen maken 
voor de Alphacursus, kom samen! Voor meer informatie: mverhoeven@damiaanhelmond.nl 

 

Vrijwilligers gezocht 
Door de gevolgen van de coronacrisis en vanwege gezondheid en leeftijd hebben een aantal parochianen zich 
als vrijwilliger teruggetrokken. Bovenal zijn we dankbaar voor hun trouwe inzet gedurende zovele jaren; heel 
hartelijk dank! Hierdoor zijn er bijvoorbeeld in onze Geldropse kerken een aantal vacatures ontstaan bij de 
volgende werkgroepen: 
 

De interieurverzorgingsgroep in de Geldropse Brigidakerk is op zoek naar mensen die de groep willen 
versterken voor het wekelijkse poetsen en stoffen van de kerk. Deze enthousiaste groep zorgt er voor dat 
mensen van zowel binnen als buiten onze parochiegemeenschap iedere week (!) plaats kunnen nemen in 
schone banken. De groep komt op donderdagochtend samen van 9.00 uur tot 10.00 uur. Na afloop wordt er 
een kopje thee/koffie gedronken en het is ook nog eens gezellig. Welkom! 
 

In de Maria en Brigidakerk zijn we op zoek naar mensen die bij uitvaartplechtigheden als acoliet willen 
assisteren. Door hun bescheiden rol zetten zij de plechtigheid luister bij en dragen zij bij aan het waardig 
afscheid nemen van dierbare mensen. Uiteraard vindt de inzet voor deze werkgroep plaats op afroep en met 
begrip voor het feit dat mensen ook wel eens niet kunnen assisteren.  
 

Voor de coördinatie van de bezorging en de bezorging zelf van ons Nicasiusnieuws in Braakhuizen Zuid  
en Coevering zijn we op zoek naar mensen die dit op zich willen nemen.  
Wanneer u hieraan deelneemt zorgt u er voor dat drie keer per jaar (met Pasen, bij de start van  
het nieuwe werkjaar in september en met Kerstmis) mensen in de wijk ons parochieblad aan  
huis ontvangen. Hiermee bezorgt u tevens vele mensen, bijzonder hen die meer  
aan huis gebonden zijn, het nodige leesplezier en inspiratie. 
Bouwt u/bouw jij mee aan een geloofsgemeenschap?  
 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de pastorie. 
Indien u graag vrijwillerswerk wilt doen in uw plaatselijke gemeenschap  en  
iets wilt betekenen voor anderen kunt u met de locale pastorie contact 
opnemen. Zij helpen u graag verder. (contact gegevens zie achterzijde) 

mailto:mverhoeven@damiaanhelmond.nl


 

70-jarige  priesterfeesten  Nicasiusparochie 
Het gebeurt niet zo vaak dat priesters hun 70-jarig priesterjubileum mogen 
vieren. Toch mogen we in de afgelopen periode in de Nicasiusparochie 
terugblikken op 3 platina priesterfeesten. 
Op 3 juni 2020 heeft emeritus-pastoor Ad van Loon, 95 jaar, in beperkte kring 
wegens de coronamaatregelen, zijn 70-jarig priesterfeest in Leende gevierd. 
De rustend pastoor wordt door de parochianen op handen gedragen.  
Hij is ook zo beminnelijk, eenvoudig, diep priesterlijk en vol humor. Met raad 
en daad heeft hij zijn parochianen steeds bijgestaan.  
Op 19 mei 2021 heeft Jacques Sanders, 95 jaar, zijn 70-jarig priesterjubileum in Geldrop mogen vieren. De 
oud-pastoor van de St.-Jozefparochie in Geldrop is populair: zijn parochianen vinden hem een aimabele, 
intelligente man, die met zijn tijd meeging en voor iedereen een goed advies had. 
Op 10 augustus 2022 heeft pater Wim Giesen, lid van de SVD (= Gezelschap van het Goddelijk Woord), 94 jaar, 

zijn 70-jarig priesterfeest in hun klooster in Teteringen mogen vieren. In de kapel 
waar pater Giesen 70 jaar geleden samen met 10 klasgenoten tot priester is 
gewijd, heeft hij nu te midden van zijn confraters zijn platina feest mogen vieren. 
Pater Giesen is afkomstig uit Sterksel en is ruim 62 jaar werkzaam geweest in 
Brazilië. Zijn gezondheid is nu fragiel en daarom zit hij in een rolstoel. Gelukkig is 
de pater nog helder van geest. 
We willen pater Wim Giesen even aan u voorstellen.  
Willem Peter Giesen werd in Helden (L) geboren op 17 oktober 1927. Hij was nog 
geen 6 jaar oud toen hij op 24 april 1933 met zijn ouders en broers naar Sterksel 
verhuisde. Zijn ouders begonnen met een boerderij aan de Pastoor Thijssenlaan. 
Wim is de derde zoon van het gezin en heeft nog drie broers en een zus.  
In Sterksel is Wim naar de lagere school gegaan en op 12-jarige leeftijd gaat hij naar het 
missiehuis in Uden, waar de paters = Missionarissen van Styl, werkzaam waren. Hier 

heeft hij zijn roeping voor de missie ontdekt én gevolgd. Zo is Wim in september 1946 
ingetreden bij deze paters SVD, (= Societas Verbi Divini), Gezelschap van het Goddelijk Woord én ontving hij 
op 10 augustus 1952 de priesterwijding in de kapel van het klooster in Teteringen. 
Een week na zijn priesterwijding, op zondag 16 augustus, heeft pater Wim Giesen zijn eerste Heilige Mis 
opgedragen in de parochiekerk,  de Heilige Catharina van Alexandrië, in Sterksel. Die dag was het groot feest 
in Sterksel, de plaats waar zijn familie woonde en waar de jonge priester zijn jeugdjaren had doorgebracht.  
De parochie had groot uitgepakt om een onvergetelijke dag van dit priesterfeest te maken. 
Enkele jaren later werd pater Giesen naar Brazilië uitgezonden, het land dat hij zelf had uitgekozen.  
In september 1954 kwam missionaris Giesen daar aan. De eerste maanden studeerde hij flink om de taal  
(= Portugees), het land en de cultuur te leren kennen. Vervolgens begon hij met zijn missiewerk.  
Op verschillende plaatsen is pater Giesen werkzaam geweest, eerst als kapelaan, later als pastoor. Zowel in de 
steden als ook in het binnenland heeft hij zijn pastoraal werk mogen verrichten. 
Pater Giesen schreef regelmatig uitgebreide brieven over het wel en wee in de missie naar het thuisfront in 
Sterksel. Een heel actief missiecomité onder leiding van Wim Stolp heeft missionaris Giesen goed 
ondersteund, vooral op financieel gebied. Regelmatig heeft het parochieblad hierover bericht.  De vele, gulle 
gaven uit Sterksel zijn het missiewerk van pater Giesen erg ten goede gekomen.  
Om de  zoveel jaren kwam pater Giesen in Nederland op vakantie en verbleef hij in het klooster van zijn 
congregatie, maar ook bij zijn broer Grad. Toen die in 1978 naar Frankrijk emigreerde, was de laatste Giesen 
uit Sterksel vertrokken. Gelukkig kon pater Giesen toen gastvrij verblijven bij zijn trouwe vriend Piet Hikspoors 
en zijn echtgenote Mien. Het contact met de parochie in Sterksel bleef, want in 1977  heeft hij er zijn 25-jarig 
priesterfeest gevierd en ook zijn 50-jarig priesterfeest werd in Sterksel gevierd. Onvergetelijke dagen waarop 
pater Giesen door de parochie is gehuldigd en gefeliciteerd én voorzien van een goede collecte opbrengst. 
 
 



Vrienden voor het leven, samen 185 jaar oud, Wim 

Giesen en Piet Hikspoors.  
Ruim 62 jaar woonden zij 9500 km. van elkaar. (foto 
G.Noordman) 
 

 
 
Op 10 juni 2016 keert pater Giesen definitief 
terug naar Nederland  
en verblijft nu in het Missie- huis Sint-
Franciscus Xaverius in Teteringen. Hij blijft, 
zoals we van hem gewend zijn, erg 
geïnteresseerd in het wel en wee van 
Sterksel.  

Een uitgebreider levensverhaal van p. Giesen is te vinden op de website : sterksel.nu/historie  
(p. W.van Meijl en W. Stolp)  

 

Kledinginzameling Geldrop-Mierlo  
Ook dit najaar is er weer de kleding inzamel actie van Sam's kledingactie voor 
Mensen in nood. Op zaterdag 1 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dankzij 
uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Oeganda kinderen na Covid-19 
weer terug naar school laten gaan. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken 
aanleveren bij;  
HH. Maria en Brigidakerk  Papenvoort 4 te Geldrop. 
H. Brigidakerk  Nieuwendijk 2 te Geldrop. 
H. Luciakerk te Mierlo, tegenover café het Spitje. 

 
Gezinnenavonden in de Nicasiusparochie 

Als Nicasiusparochie voelen wij een medeverantwoordelijkheid voor het welslagen van huwelijken en 
gezinnen in onze samenleving. We hebben een gezinnengroep in onze parochie.  
De gezinnen van tegenwoordig hebben vaak een drukke agenda met zakelijke afspraken, sport afspraken en 
afspraken met familie of vrienden. Als gezinnengroep spreken we met elkaar over allerlei thema's. De thema's 
die wij bespreken zijn sociaal-maatschappelijk en kerkelijk gericht. Op de volgende datums , 1 november en 
13 december bent u welkom. Om 20.30 uur komen wij samen in het Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te 
Geldrop. Uw religie of filosofische overtuiging hoeft geen belemmering te zijn. Hoofdzaak: u voelt zich thuis in 
de gezinnengroep van de Nicasiusparochie. 
Hopend u te ontmoeten en met vriendelijk groet:  
Henri van Leuken, diaken. 06-27346809 / h.vanleuken3@chello.nl 

 
Wereldjongerendagenkruis op tournee door de bisdommen en komt ook naar de Nicasiusparochie 

Ben je al eens naar de WJD geweest? Mooi, dan weet je waar we het over hebben en 
kijk je er enorm naar uit. Nog nooit van gehoord? Het is een week waarin jongeren 
van over heel de wereld afreizen naar één stad (in 2023 is dat Lissabon, Portugal) om 
daar samen het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken, 
het geloof te verdiepen en de paus te ontmoeten. Het is een ongelooflijk gaaf 
evenement, waar vele jongeren nog lang met warme herinneringen op terugkijken! 
De WJD wil je echt niet missen, zeker nu het evenement eindelijk weer dichtbij huis 
plaatsvindt. Overal ter wereld organiseren bisdommen, parochies, 
kloostergemeenschappen en stichtingen reizen om hierbij te zijn. Ook vanuit 
Nederland is er één landelijke reisinitiatief. Wil je op de hoogte blijven mail dan naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl 
(voor de thuisblijvers wordt er weer een WJD@Home georganiseerd) en bereid je voor op deze onvergetelijke 
reis die je diep in je hart zal raken. 

mailto:h.vanleuken3@chello.nl
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Vieringen in de  
Nicasius parochie 

 

H. Brigidakerk (Geldrop) 
Ma. 12.30 u. eucharistieviering 
Di. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Wo. 12.30 u. eucharistieviering 
 13.00- 14.00 u. aanbidding 
Do. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Vr. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 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  

 

Het WJD-Kruis 
Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt 
het Wereldjongerendagenkruis een tour door 
Nederland!  
Dit vier meter hoge kruis is een herkenbaar 
onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door 
de bisdommen op weg naar de 
Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 
2023 in Lissabon plaatsvinden. 
In het hele land komen jongeren bij elkaar om 
samen op te trekken met dit bijzondere kruis. De 
pelgrimstocht van het kruis nodigt ons uit om de 
boodschap van vrede, verzoening en verlossing 
door te geven. 
Op vrijdagmiddag 28 oktober is het WJD-Kruis te gast in Geldrop  
(in de herfstvakantie).  
We nodigen iedereen uit deze datum vast te noteren in zijn of haar 
agenda. Wat het programma van deze middag is wordt z.s.m. bekend 
gemaakt.  
https://www.lisboa2023.org/en/ 
 

Mijn WJD-2005  
In 2005 ben ik samen met verschillende jongeren vanuit Geldrop en 
omgeving mee geweest naar Keulen naar de Wereld Jongerendagen. 
Een ervaring om nooit meer te vergeten. De opening vond plaats in 
verschillende voetbalstations waar we samen kwamen voor de 
eucharistieviering. Dagelijks kwamen we met vele honderden jongeren 
vanuit Nederland bijeen om met elkaar te feesten, kennis te maken en 
ons te verdiepen in ons geloof. In een van de bijeenkomsten sprak 
kardinaal Simonis over God als een GPS. Welke weg we op gaan Hij zal 
ons leiden en de weg wijzen, elke keer wanneer wij afwijken zal Hij ons 
opnieuw de weg wijzen. Dit zal ik niet snel vergeten. De op een na 
laatste dag trokken alle jongeren overal vandaan naar een veld, waar 
we op het einde van de dag Paus Benedictus XVI mochten begroeten en 
samen met hem een nachtwake 
hielden. Meer dan 1,5 miljoen mensen 
samen op een plek, gericht op het 
Allerheiligste met een kaarsje in onze 
hand en je kon een naald horen vallen; 
zo stil was het. Dit was een moment 
om nooit te vergeten. Daarom raad ik 
iedereen aan als je kunt gaan: ga. Als 
we nu als jongeren soms rond kijken in 
ons kerk denken we: we zijn alleen, 
maar dat zijn we niet. 
Mark Jongen (39) 

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 
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