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Geroepen? 
In onze parochiekerken worden de patroonheiligen 
gevierd op de dag die door de Kerk is vastgesteld. Het is 
een goede traditie om deze patroonheiligen te betrekken 
in ons aards bestaan. Vaak zijn wij als kind vernoemd naar 
grootouders en op deze wijze weer vernoemd naar 
heiligen. Hun leven kan voor ons een inspiratie zijn voor 
ons dagelijks leven. Heiligen zijn mensen zoals u en ik.  
Zij hebben met vallen en opstaan geprobeerd het leven 
van Jezus zichtbaar te maken in hun aards bestaan.  
Zij zijn doorgegaan, ondanks tegenslag. Zij hebben 
volgehouden een leven te leiden, waarin zij probeerden 
het plan van God voor hen en de wereld in praktijk te 
brengen. God heeft een plan met de wereld en dus ook 
met ons. Dus u begrijpt wel dat ook wij geroepen zijn tot 
de heiligheid. Het enige wat we hoeven te doen is ons  
ja-woord geven aan God. Maria is ons daarin voorgegaan, 
toen de Aartsengel Gabriël haar vroeg om moeder van 
Jezus, Gods Zoon, te worden. En om te ontdekken welke 
rol we spelen in dat plan van God, is het goed om onszelf 
te bezinnen op het leven van alle dag. Op het midden van 
deze maand komt het ogenblik dat we kunnen beginnen 
met een periode van bezinning. In deze maand februari 
valt dit jaar Aswoensdag. Na de feestdrukte van de 
carnavalsdagen, een gelegenheid om tot inkeer te komen, 
waarbij we worden herinnerd aan het feit dat we bestaan 
uit elementen van deze aarde en dat vele zaken vaak 
tijdelijk zijn. We krijgen de gelegenheid om het tijdelijke en 
het eeuwige in ons leven in relatie met elkaar te brengen. 
Zo mogen we tot de ontdekking komen welke weg God 
voor ieder van ons in gedachten heeft. Onze Bisschop 
Gerard de Korte heeft een toespraak gehouden tijdens de 
armoedeconferentie op 30 januari 2023. Daarin worden 
allen opgeroepen om niet alleen geld en goederen met 
elkaar te delen, maar ook tijd voor elkaar te maken.  
In dit kader besteedde hij ook  
aandacht aan de encycliek Fratelli  
Tutti van Paus Franciscus, waarin  
we worden opgeroepen om familie  
met elkaar te zijn en dus de liefde  
en barmhartigheid te delen met  
elkaar. Elkaar gelukkig maken en zo  
zelf geluk ontvangen. Laten we ons  
in de komende periode  inspireren  
door Bijbelse verhalen.  
Diaken Henri van Leuken 
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Weekendvieringen: Zat. Zon. 

Geldrop centrum 19.00 u. 11.00 u. 
Geldrop Zesgehuchten 09.30 u. 
Heeze 19.00 u. 11.00 u. 
Leende 16.30 u.* 10.00 u. 
Mierlo 17.00 u. 09.30 u. 
Sterksel 19.00 u.  
 *Leenderhof verpleegtehuis 

 

Doordeweekse vieringen: 

Geldrop centrum: 
ma. en wo. 12.30 u. 
di.- do.- .vr. 19.00 u. 
Heeze:  
do. in het st. Nicasiushuis 17.00 u. 
vr. 17.00 u. 
Mierlo Hof van Bethanië: 
ma.- wo. 18.30 u.  

 

Parochiesecretariaat  
Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop 

T: 040-2862364 
E: geldrop@parochienicasius.nl 

Openingsuren zijn van ma. t/m vr. tussen 
09.00 uur en 12.00 uur. 

Buiten deze uren volgt u de instructies 
van het antwoordapparaat. 

 

De lokale kernen zijn tijdelijk bereikbaar: 
 

Pastorie Heeze:  
Jan Deckersstraat 22, 5591 HS, Heeze 

 T: 040-2261215  
E: heeze@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Leende-Sterksel:  
Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende 

T: 040-2061215  
E: leende@parochienicasius.nl 
E: sterksel@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Mierlo:  
Heer van Scherpenzeelweg 18,  

5731 EW Mierlo 
T: 0492-661215  

E: mierlo@parochienicasius.nl 
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HH. Maria en Brigidakerk: 
10 jan.  Ria van Bree- Wilbrink, 79j. 
26 jan.  Tini Stokmans- Guitjens, 90j. 
 

St. Petrus' Bandenkerk: 
6 jan.   Gerard van den Hurk, 78j. 
12 jan.  Jan Collart, 87j. 
20 jan.  Leny (Zus) Vlassak- van den Laan, 93j. 
27 jan.  Mariet Maas- Thijssen, 85j. 
 
uitvaart elders: 
9 jan.  Neil Calub, 52j 
19 jan.  Winnie Pückel- Poorter,93j 

  

In onze Nicasiusparochie hebben we: 

opgenomen door het doopsel: 

H. Brigidakerk: 

22 jan.  Noémy van de Loo  
 

St. Petrus' Bandenkerk: 

8 jan.   Mees van Geldrop 

8 jan.  Foof van Leeuwen 

15 jan.  Suus Vermees 

afscheid genomen van en aan Gods liefde aanbevolen: 

H. Brigidakerk: 

20 jan.  Piet de Veth, 88j. 
 

H. Martinuskerk: 

28 jan.  Fried Cuijten, 63j. 
 

H. Luciakerk: 

10 jan.  Beb van Gerven-van Hoek, 91j. 

20 jan.  Gerard van Montfoort, 69j. 

23 jan.  Anny Kuijpers, 88j. 

26 jan.  Miet Raijmakers- Coolen, 94j. 

 
 

Presentatieviering vormelingen Leende 
De vormselvoorbereiding is volop bezig. De 2 informatiebijeenkomsten 
hebben plaats gevonden en nu kan het echte werk beginnen, zowel voor de 
vormelingen als voor hun ouders. Want ons doel is om de ouders zoveel 
mogelijk bij die voorbereiding te betrekken. Zij worden verwacht bij de 
voorbereiding van de presentatieviering, bij de organisatie van een sociale 
activiteit en bij de afsluiting van het vormselproject. 
De ouders van de presentatieviering hebben met elkaar overlegd hoe ze die 
presentatieviering inhoud kunnen geven. Ze willen dat doen aan de hand van 
het thema “Wegwijzer”.  
Met de vormelingen is in hun lessenreeks nagedacht over de vraag : Wie of 
wat is nu echt belangrijk in je leven? Wie of wat is bepalend in je leven? Ieder 
van de 18 vormelingen schreef hier enkele woorden op. Nadien hebben de 
moeders een selectie gemaakt van 18 verschillende woorden. Elke vormeling 
heeft uit een pot een woord gekozen (saamhorigheidsgevoel wordt hierdoor 
onderstreept) en zal dat woord op een bordje schrijven en mee naar de kerk 
brengen.  
Bij de presentatieviering zullen de vormelingen zichzelf voorstellen aan de 
hand van één van die kernwoorden, hun richtingwijzer voor het leven. 
De presentatieviering is op zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur in de 
monumentale kerk in Leende.  
 
 
 



Carnavalsvieringen in de Nicasiusparochie 
Nog even en het feestgedruis gaat weet plaats vinden, zo ook in  onze parochie. Op verschillende plaatsen 
vinden er in het carnavalsweekend carnavalsvieringen plaats, hier even op een rijtje: 
Zaterdag 11 februari: 
19.00 uur in de H. Catharina van Alexandriëkerk te Sterksel 
Zaterdag 18 februari: 
19.00 uur in de H. Martinuskerk te Heeze  
19.30 uur in de St. Petrus' Bandenkerk te Leende 
Zondag 19 februari: 
11.00 uur in de H. Luciakerk te Mierlo 
 

Begin Veertigdagentijd met Aswoensdag 
Woensdag 22 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 22 februari. De vieringen zijn: 
09.30 uur in de Luciakerk te Mierlo 
19.00 uur in de H. Brigidakerk te Geldrop 
19.00 uur in de Martinuskerk te Heeze  
19.00 uur in de Petrus’ Bandenkerk van Leende 
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  Pasen mogen vieren. 
 

Niet van brood alleen leeft de mens… Samen op weg 
naar Pasen 

‘Niet van brood alleen leeft de mens…’ Deze woorden legt 
Jezus ons op het hart aan het begin van de 
veertigdagentijd. De vraag aan ons is: Wie durft de 
uitdaging aan voor het méér van Gods Woord?  
In deze Veertigdagentijd wordt ons dat aangereikt in een aantal bezinnings- en gespreksbijeenkomsten uit 
de serie Sycamore. In totaal gaan we met Sycamore op weg naar Pasen in zes etappes.  
De eerste twee etappes vinden plaats in deze februarimaand, de andere vier in maart.  
De eerste etappen handelt over ‘Het bestaan van God’; di 14 februari 2023, 20.00-21.30 uur.  
De tweede etappe richt zich op de vraag ‘Wie is Jezus?’; di 28 februari 2023, 20.00-21.30 uur.  
Aanmelden mag: geldrop@parochienicasius.nl, of tel. 040-2862364, maar u kunt ook gewoon binnenlopen. 
De bijeenkomsten vormen een eenheid, maar het is ook mogelijk om een of enkele afzonderlijke 
bijeenkomsten bij te wonen. Al is het maar om de smaak van ‘Niet van brood alleen…’ te proeven.  
Van harte welkom in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop! 

 

Samen de kruisweg van Jezus bidden 
Vanaf vrijdag 24 februari 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. Alles is op dat moment ook online te volgen via ons YouTube kanaal.  
 
 
 
 

mailto:geldrop@parochienicasius.nl


15 maart: bezinnende film: The Letter:  
Paus Franciscus’ encycliek Laudato Si’ in beeld. 

In zijn encycliek Laudato Si’ liet Paus Franciscus in 2015 zien 
dat klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de 
kwetsbaarste bewoners van de aarde hem ter harte gaan. 
Deze pauselijke boodschap heeft zowel binnen als buiten de 
Kerk veel teweeg gebracht. Om mensen nog indringender te 
wijzen op de noodzaak van klimaatbescherming, is er nu de 
tachtig minuten durende documentaire The Letter. 
De documentaire van de hand van de bekende regisseur 
Nicolas Brown draait om de ontmoeting tussen paus 
Franciscus en een aantal mensen die de gevolgen van 
klimaatverandering uit de eerste hand kennen,  
zoals Afrikaanse klimaatvluchtelingen en Amerikaanse 
klimaatbeschermers.  The Letter is een kleurrijke en visueel spectaculaire film waarin paus Franciscus 
mensen ontmoet en spreekt die lijden onder klimaatverandering . The Letter is de encycliek  Laudato Si’ 
met beeld en geluid: een oproep uit de grond van het hart van paus Franciscus om ons 
gemeenschappelijke huis – de aarde - te beschermen. U bent van harte welkom op woensdag 15 maart 
om 19.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 te Geldrop. 
 

 Actie Kerkbalans 

Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen door er samen de schouders 

onder te zetten! Ook in financieel opzicht. We hebben uw steun nodig om ook in 2023 van waarde te 

kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Daarom doet onze parochie mee met Actie 

Kerkbalans. In januari en februari vragen we aandacht voor ons verzoek om financiële steun.  

Mogen we op u rekenen? 
 

Wat betekent de parochie voor u? 
 

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven. 

De parochie krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de zorg voor de 

kerkelijke ambtsdragers en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. 

Geef om de kerk door uw gift over te maken op bankrekeningnummer: 
 

NL06 RABO 0115 9019 49 t.n.v. Parochiebijdrage H. Nicasius Kern Geldrop 

NL13 RABO 0120 3055 26 t.n.v. Parochiebijdrage H. Nicasius Kern Heeze 

NL75 RABO 0127 4015 12 t.n.v. Parochiebijdrage H. Nicasius Kern Leende 

NL32 RABO 0134 1019 79 t.n.v. Parochiebijdrage H. Nicasius Kern Mierlo 

NL30 RABO 0149 3006 54 t.n.v. Parochiebijdrage H. Nicasius Kern Sterksel 
 

Van harte aanbevolen, 

Namens het team van de parochie 

Pastoor Van der Maazen 

 



Bestel uw eigen huispaarskaars  
Achter in de kerken in 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 u  uw gezegende paaskaars mee naar huis nemen.  
Wees er snel bij, we gaan op 3 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 

 
Vastenactie 

De Vastenactie in de H. Nicasius parochie focust zich dit jaar op mensen op de vlucht en met name in het 
Noord-Afrikaanse land Zuid-Soeda. Mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen 
waarom mensen dat doen, verschillen. Sommige mensen slaan op de vlucht vanwege oorlog, 
natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf 
zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. 
Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of 
om geld te verdienen voor hun familie. 
Een nieuwe start in Zuid-Soedan 
Dit jaar zetten we één project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen in de 
deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan 
een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers, 
na wat ondersteuning, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes 
van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en 
wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten 
mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap 
de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. De meeste mensen zijn hier afhankelijk 
van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het 
ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote 
overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening. 
Campagneproject 
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare 
groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking - worden getraind in duurzame landbouw- en 
veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én 
voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, 
vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en 
kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en 
gereedschappen om de grond te bewerken. 
Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een 
volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij 
betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee 
de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen.  
Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze 

die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de 
gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken. 
Wij rekenen ook op uw steun bij de jaarlijkse 
Vastenactie welke in de weken voor Pasen gehouden 
wordt. Houd de berichtgeving in de gaten! Wim 
Stolp, Parochieel Missiecentrum Sterksel. 
 

http://www.parochienicasius.nl/


Missie 
Het Missiecentrum van Sterksel houd in de tijd rond de Kerst haar jaarlijkse inzamelingsactie. Met deze 
actie steunen wij van oudsher de projecten van mensen met een missie van uit het dorp. Vroeger waren 
dat onze missionarissen nu steunen we het project waar ook Leende actie voor voert, de school in het 
Indiase Laitkynsew waar de parochie gerund wordt door Paters Salvatorianen. Ook het project van Petra 
van den Heuvel, die met haar stichting Future for Young People goed werk doet in Gambia, wordt 
gesteund. 
Ook alweer een paar jaar proberen wij de acute nood die onder onze ogen verborgen ligt in ons dorp te 
verlichten naar vermogen. 
De mensen konden hun gaven bestemmen voor een specifiek doel. 
Dat we in Sterksel al enig aanzien hebben bleek wel uit het feit dat er voor de actie begon al enkele 
mensen hun Energietoeslag toch een mooie € 190,- overgemaakt hadden op onze rekening. Zelfs een groot 
Kerstpakket werd ons aangereikt! We hebben bij verschillende adressen cadeaubonnen gebracht. 
Er was een mooi bedrag van € 1238,- binnen gekomen waar van 810 besteed is aan het verborgen leed in 
ons dorp waarvan ook een grootdeel aan donaties aan de voedselbanken in Geldrop en Valkenswaard 
waar mensen vanuit Sterksel terecht kunnen voor een pakket. 
Naast deze giften konden we aan de missiewerken ieder project € 370,- overmaken. We krijgen door het 
jaar heen giften binnen en ook oude kleding die ons wordt aangeboden krijgt een nieuwe bestemming en 
brengt geld op voor onze projecten. Namens het Missiecentrum Sterksel, Wim Stolp 
 
De Schoendoos actie in de maand december voor Gambia heeft in de 
Nicasiusparochie 125 schoendozen opgeleverd. In de kerken konden 
mensen schoendozen afgeven, zo zijn er in Sterksel ook een aantal zakken 
met knuffels, autootjes en dergelijk spul aangedragen.  
Via www.stichtingwwtoegankelijk.nl zijn alle spullen naar Gambia 
verzonden. Ondanks de hoge verzendkosten is het toch reeds gelukt.  
Hopende dit jaar een nog hogere opbrengst te krijgen voor de mensen in Gambia. 
 

De feestdagen zijn al weer een maand  achter de rug en we zijn al weer druk met nieuwe plannen voor de 
missie. Toch wil ik u de Kerstbrief van Pater Kerkhof niet onthouden. De brief van de pater is iets ingekort.  
Lieve Mensen, Er is een overvloed aan duisternis, oorlog in Oekraïne, honger in de wereld, gebrek aan 
energie, natuurrampen, vluchtelingen etc. Met de afgelopen Kerstmis regende het zo hard en zoveel in 
Malawi, dat in een dorp in de buurt huizen zijn ingevallen en er veel schade viel. Toch blijven we hopen om 
samen een betere wereld op te kunnen bouwen, als we de handen in elkaar slaan, onze ogen en harten 
openen voor de nood van anderen. Christus is mens geworden om ons te verzamelen tot een, enig volk, 
om alles wat ons uit elkaar haalt, teniet te doen. De Engelen zongen: “ VREDE OP AARDE VOOR DE 
MENSEN VAN GOEDE WIL. ”Bidden we, dat die goede wil er mag zijn en mag groeien. Dank zij de goede wil 
van veel mensen zijn we dit jaar in staat geweest de verpleegsterflat bij het ziekenhuis in Madisi helemaal 
te vernieuwen. Er zijn 9 mooie appartementen klaar gekomen. Het hele project heeft ruim 70.000 euro 
gekost. Geloof maar, dat de verpleegsters blij en dankbaar zijn. Voor het komend jaar willen we proberen 
fondsen bij elkaar te krijgen om een nieuw röntgen apparaat aan te schaffen voor Madisi Hospital. Het 
oude heeft het begeven en nu moeten de patiënten een kilometer of 50 verder voor een röntgenfoto te 
laten maken. Dat kost veel geld en vooral ook tijd. Een nieuw apparaat, schrikt u niet, kost ongeveer 
80.000,00 euro. Ook in Dickson heb ik de bewoners geholpen met pootgoed voor hun wintertuinen, zodat 
ze begin Januari maïs kunnen oogsten, die hen zal helpen de magere maanden van januari tot en met 
maart goed door te komen.  
Zo gaan we door om de mensen bij te staan in hun pogen een 
menselijk bestaan op te bouwen, honger en ziekte uit te bannen 
en vooral te werken aan de Eenheid waar we voor zijn 
geschapen. Ik wens U allen een Voorspoedig  2023. Heel veel 
dank voor uw hulp en steun,  
Willem Kerkhof, W.P 

http://www.stichtingwwtoegankelijk.nl/


Mede dankzij uw hulp, is er veel nieuw en renovatiebouw gerealiseerd in Mandisi.  
Meerdere malen hebben wij rapporten en foto’s ontvangen. Ook hebben we, afgelopen december,  7 
dozen met medische spullen aan Jacob van Wijk, de voorzitter van de Stichting St. Gabriel’s Hospital 
Malawi, meegegeven en een deel van de inhoud is reeds in Malawi en wordt door het medisch team aldaar 
ingezet. Ons Geldrop’s comité heeft op 26 januari een eerste gesprek met het bestuur gehad. Pater 
Kerkhof is een van de drie bestuursleden en verblijft in Malawi. Doel van de bijeenkomst was om meer met 
elkaar af te stemmen. Op de agenda stond de eerste kennismaking en de aanschaf van een nieuw röntgen 
apparaat. Afspraak is nu dat we elkaar zoveel mogelijk financieel  ondersteunen voor een goed werkend 
röntgen apparaat in het gerenoveerde ziekenhuis Mandisi inMalawi. 
Afscheid van 2 trouwe comité leden, Dat hebben we gedaan op 4 december. Beste Buddy en Willemien 
ontzettend bedankt voor jullie jarenlange inzet. Ik hoop dat we goede plaatsvervangers kunnen vinden. 
Wilt u meer daarover weten en enthousiast mee werken aan de toekomst, u weet ons te vinden en bent 
van harte welkom. Harry Peters, voorzitter m 06 44 59 6144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oecumenisch Bijbellezen als vooruitblik op Pasen: De gedaanteverandering van Jezus 
Op maandag 27 februari om 20.00 uur verdiepen we ons samen  met onze protestantse broeders en zuster 
in het evangelie van zondag 5 maart. Deze tekst keert iedere tweede zondag van de 
Veertigdagentijd weer: de gedaanteverandering van Jezus op de berg ten aanschouwen 
van de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes. Wat kan het gebeuren van de 
gedaanteverandering van Jezus voor ons betekenen op weg naar Pasen? De avond 
wordt geleid door dominee Jan-Hendrik Kip en pastoor Sjef van der Maazen. Wees 
welkom op maandag 27 februari om 20.00uur in het St. Antoniushuis aan de 
Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop,  
om samen met ons te lezen en te delen. 



Vormselviering 
Sinds eind november zijn verschillende kinderen zich al aan het voorbereiden op het 
vormsel in Geldrop. En zoals u ook al in het begin heeft kunnen lezen is de groep van 
Leende ook al druk bezig met de voorbereiding. 
Op zaterdag 11 maart zal Mgr. Mutsaerts naar Geldrop komen om tijdens de viering 
van 19.00 uur de kinderen uit Geldrop te vormen en op zaterdag 25 maart zal de 
hulpbisschop naar Leende komen om daar de kinderen te vormen. 
 

Het belang van gezinnen. 
Elke dag opnieuw gaan honderden kinderen naar school, betrokkenheid en ondersteuning van 
leerkrachten en begeleiders zijn van groot belang. De kinderen krijgen hun vorming en opleiding om later 
volwassenen te worden met een verantwoordelijkheid voor de wereld en de samenleving waarin zij 
wonen. Er wordt een prestatie van elk kind verwacht. Zij zijn de toekomst van deze wereld. Maar de 
huidige situatie in de wereld is niet gemakkelijk. Er zijn diverse oorlogen, milieuvervuiling, politieke 
vervuiling en een sociale crisis. We hebben een nieuw woord uitgevonden: polycrisis. Soms wordt het 
allemaal teveel! Dat is goed merkbaar in de zorg voor ontspoorde kinderen. Er zijn wachtlijsten bij de 
diverse zorginstellingen. Wij als Kerk hebben altijd het gezin gezien als bakermat voor de toekomst. Nu de 
ouders vaak allebei werken moeten er oplossingen worden gevonden om een gezin te runnen waarin 
saamhorigheid, communicatie en aandacht voor elkaar de ruimte krijgt. Maar vooral de warmte voor 
elkaar, waarin liefde, respect en barmhartigheid de hoofdrol spelen. Wij hebben in onze parochie een 
gezinnengroep waarin wij, als ouders, praten met elkaar over de situatie in de gezinnen. Deze gesprekken 
in de groep zijn natuurlijk van vertrouwelijk aard. Zo willen wij als parochiële gezinnengroep een steentje 
bijdragen aan de problematiek van gezinnen in deze tijd en op deze plaats.  
U kunt verdere informatie krijgen bij Henri van Leuken, diaken van de Nicasiusparochie.  
Telefoonnummer: 06-27346809. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opgeven van intenties 
Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht 

bij de pastorie of via de mail.  
Betalen kan doormiddel van een envelop af geven 

op de pastorie of geld over maken naar: 
NL93RABO0115901450 ten name van  

Parochie H. Nicasius te Geldrop. 
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: 

ten name van, ter gelegenheid van.  
toch opgeven telefonisch aan de pastorie. 

 

Volgende nieuwsbrief: 
1ste weekend van de maand. 
Aanleveren artikelen uiterlijk  
voor de 20ste van de maand 

 

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks 
digitaal ontvangen,  

dan kunt u dit aangeven door een e- mail 
te sturen naar: 

nieuwsbrief@parochienicasius.nl 
 

mailto:nieuwsbrief@parochienicasius.nl

