
         

 

 

 

 
 

Het jaar van barmhartigheid in Den Briel op 9 juli 2016 
Sinds 1 januari 2015 gaan de voormalige parochies van 
Mierlo, Geldrop, Heeze, leende en Sterksel verder als één 
nieuwe parochie onder de naam H. Nicasius, een van de 
martelaren van Gorcum, die geboren is in Heeze. Destijds in 
1572 is hij samen met achttien andere geestelijken door de 
Watergeuzen die Gorcum hadden ingenomen naar den Briel 
gevoerd en aldaar werden ze alle negentien opgehangen in 
een turfschuur, vanwege hun geloof dat Jezus werkelijke 
tegenwoordig is in de H. Communie en hun trouw aan de kerk en de paus van 
Rome. In 1867 werden zij door de Paus heilig verklaard. Nog steeds komen 
pelgrims uit verschillende delen van ons land op of rond de zaterdag van 9 juli 
samen in Den Briel om de martelaren te gedenken en op hun voorspraak te 
bidden in een plechtige viering. Voor de tweede keer is er op 9 juli een bus met 
pelgrims uit onze Nicasiusparochie vertrokken naar Den Briel, op het eiland 
Voorne Putten. Zeer veel mensen uit allerlei hoeken van het bisdom Rotterdam, 
maar ook van daarbuiten verzamelen zich daar. Op de een of andere wonderlijke 
manier heeft het samenkomen in Den Briel iets van thuiskomen en ervaar je, 
ofschoon het allemaal om meest onbekende mensen gaat uit allerlei culturen, een 
grote verbondenheid, rond de martelaren van toen, die ons uiteindelijk leiden 
naar Jezus toe voor wie zij zijn gestorven. In de heilige mis was het de bisschop 
van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, die ons in zijn predicatie voorging op de weg 
van barmhartigheid. Hij legde ons uit dat de 19 martelaren van Gorcum werken 
van barmhartigheid deden op een plek van onbarmhartigheid, waar mensen op 
een onbarmhartige, gruwelijke en onterende wijze om het leven zijn gebracht. 
Toch beoefenden de martelaren van toen de barmhartigheid, en dan met name in 
de geestelijke zin, de geestelijke werken van barmhartigheid in het geduld wat zij 
beoefende, in hun disputen met -de Geuzen- om hen van de dwaling te winnen 
voor het geloof, door het verdragen van de mensen – de Geuzen - die hen naar 
het leven stonden. In de wijze waarop zij om het leven zijn gebracht verwijzen zij 
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ons naar Jezus en naar zijn lijden omwille van onze redding. Hij, Jezus, is 
uiteindelijk de deur van barmhartigheid, door Hem dienen we altijd heen te gaan 
om open te staan voor zijn liefde en barmhartigheid en om vervolgens de 
barmhartig naar mensen in het leven te kunnen staan. Jezus is het gelaat van 
Gods barmhartigheid in onze wereld. 
Na de eucharistieviering en de lunch was er een kruisweg in de binnenplaats waar 
de martelaren vermoord zijn. Aansluitend was er in de kerk gelegenheid om 
samen een avondgebed te bidden. Tegelijkertijd werd de Heilige Communie 
uitgesteld ter aanbidding. Waarna we met de H. Communie getrokken naar de 
plek van de toenmalige turfschuur. Bemoedigd, gesterkt en geïnspireerd keerden 
we weer naar onze Nicasiusparochie terug, om in het voetspoor van de 
Martelaren van Gorcum barmhartigheid te doen aan mensen van nu.  
 

15 augustus 2016 Maria Tenhemelopneming 
Maandag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria’s tenhemelopneming. 
Hier staan we bijzonder stil dat Maria, zoals ze reeds vanaf haar ontvangenis deel 
had aan de verlossing die Jezus ons heeft gebracht, ook reeds met ziel en lichaam 
deelt in het hemelse geluk dat Hij ons heeft toegezegd. In Geldrop dien we dat 
met een eucharistieviering om 12.30 uur waarvoor u allen van harte welkom bent. 
 

Verlies meemaken in het leven, Verlies samen delen,  
Verlies een plaats geven, in contact met elkaar. 

Verlies van een dierbare, een baan of van gezondheid is heel ingrijpend en intens 
verdrietig. Samenzijn kan dan helpen uw verdriet te verwerken. Uw verhaal 
vertellen zo vaak u wilt. Wij luisteren met een oprechte belangstelling naar uw 
verhalen over het verlies en gemis in uw leven. 
Uw verhaal kan gaan over een dierbare die u door sterfte of scheiding verloren 
hebt. Of u maakt een verdrietige periode door vanwege gemis van werk of 
gezondheid. Iedereen die met verlies van iets kostbaars in het leven te maken 
heeft, willen wij - leden van de werkgroep - een luisterend oor bieden. Als 
Nicasiusparochie dragen wij u een warm hart toe. In een liefdevolle en veilige 
ambiance willen wij uw verhaal over het verlies van wat u eens zo dierbaar was, 
met u delen. Hier hindert het niet als u uw verhaal al voor de vijftigste keer 
vertelt. Ook over alledaagse dingen kan men praten. Wij huilen en lachen met u 
mee. Voorop staat de verwerking van uw verdriet. En dat u uw gemis een plaats 
kunt geven in uw leven, in uw hart, opdat u de kracht krijgt om verder te gaan.  
U bent van harte welkom op de derde woensdagmiddag van de maand, voor de 
eerste maal zal dat zijn op 21 september van 14.00 – 16.00 uur. Plaats van 
samenzijn is de pastorie aan de Stationsstraat 15, ingang kantoor, in Geldrop. Wij 
vinden het fijn met u een kopje koffie of thee te drinken en naar uw verhaal te 



luisteren. Natuurlijk mag u gerust iemand vertrouwds meenemen. Wij hopen van 
harte u te ontmoeten, Namens de werkgroep. Henri van Leuken, diaken. 

 
OPROEP 

De werkgroep Zieken-Ouderenpastoraat zou graag enkele nieuwe leden erbij 
willen hebben. Wij bezoeken mensen van 75 jaar en ouder of sturen hen een 
kaartje. Ook bezoek wij ernstig zieken en mensen die in het ziekenhuis zijn 
opgenomen. Mocht u belangstelling hebben om dit mooie en dankbare werk te 
gaan doen, neem dan contact op met de pastorie, tel.:040-2862364. Diaken Henri 
van Leuken zal u dan bezoeken om u meer te vertellen. 
 

In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen gedoopt 
2 jul. Lindsey Stuiver  24 jul. Tim van Calveen 
3 jul. Yuca Weiss  24 jul. Emilia Smits 
3 jul. Liam de Wal  31 jul. Gigi van den Oord 
24 jul. Owen van der Kraan 31 jul. Emilia Bergerie 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
1 jul. Kobi v.d. Roer-Govaarts, geboren op 18 jul. 1930 en overleden op  

27 jun. 2016 (H. Brigidakerk).  
2 jul. Henk v. Stipdonk, geboren op 25 dec. 1944 en overleden op 27 jun. 2016  

(H. Brigidakerk). 
6 jul. Ad Meeuwesen, geboren op 15 jun. 1939 en overleden op 30 jun. 2016 

(H. Brigidakerk).  
8 jul. Nel Chatrou-Boselie, geboren op 13 jun. 1928 en overleden op  

4 jul. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk) 
9 jul. Jan Peeters, geboren op 21 dec. 1944 en overleden op 4 jul. 2016 

(HH. Maria en Brigidakerk) 
23 jul. Wim Verberne, geboren 19 aug. 1940 en overleden op 18 jul. 2016 

(H. Brigidakerk). 
27 jul. Maria v.d. Loo- v. den Berkmortel, geboren 1 jan. 1931 en overleden op  

27 jul. 2016 (H. Brigidakerk). 
30 jul. Corrie Gijsberts, geboren 9 okt. 1933 en overleden op 26 jul. 2016 

(H. Brigidakerk). 

 



 

H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 

 

Zaterdag 18.00 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
 (Biechtgelegenheid). 
 19.00 uur  eucharistieviering 
 

Zondag  11.15 uur  eucharistieviering  
 

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 
 

HH. Maria en Brigida kerk 
 

Zondag  9.30 uur  eucharistieviering 
  

Dinsdag  19.00 uur  eucharistieviering. 
 (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2) 
  

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis 
Stationsstraat 21 

 

Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 
 08.30 uur  lauden/ochtendgebed  
 

Woensdag 18.30 uur  eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 
 

Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen. 
Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur 
tot 12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te 
geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 
ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie 
en naam. 
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen kunt dit aangeven door 

een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl. 
 


