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27 september H. Vincentius à Pualo 
30 september Jubileumviering Vincentiusvereniging Geldrop 
 
Anders dan je zou denken is de 
Vincentiusvereniging niet gesticht door de  
H. Vincentius à Paulo (1581-1660) die we 
deze maand op 27 september gedenken, 
maar door de fransman Fréderique Osanam 
(1813-1853). Osanam groeide op in Lyon en 
ging studeren in Parijs, in het Frankrijk van 
na Napoleon en ten tijde van de industriële 
revolutie. Hij en zijn medestudenten werden 
geconfronteerd met de schrijnende armoede 
van de mensen die werkzaam waren in de 
zich ontwikkelende industrie. Ozanam vond 
dat hier iets aan gedaan moest worden.  
Bij dit verlangen was het bijzondere dat de 
Blijde Boodschap van Jezus hem daartoe inspireerde, maar ook de mensen 
die hem in het ‘leven volgens het evangelie’ waren voorgegaan waaronder 
de H. Vincentius à Paulo. Met die zorg voor de armen stond hij en zijn 
medestudenten aan in 1833 aan het begin van een katholieke beweging, 
de Vincentiusvereniging, die op allerlei manieren hulp wilde verschaffen 
aan de armen van de 19de eeuw. Zijn beweging vond veel weerklank. Reeds 
in 1846 werd hier in Nederland in Den Haag de eerste Vincentiusvereniging 
gesticht. Het vuur van het enthousiasme vond zijn weg ook in het 
Brabantse land. Want in 1858 werd er ook in Zesgehuchten en in Geldrop 
en Vincentiusvereniging opgericht. De vereniging mag gedenken dat ze 
reeds 160 jaar bestaat. Meestal op onopvallende wijze worden door onze 



Geldropse Vincentiusvereniging vele mensen geholpen – vaak ook in 
samenwerking met andere hulpverlenende instanties - om o.a. hun 
financiën op orde te krijgen, ouders die het niet kunnen betalen te helpen 
bij de aanschaf van schoolspullen voor kinderen en om te voorkomen dat 
er huisuitzettingen plaatsvinden. We mogen ons er op verheugen dat er 
binnen onze Geldropse gemeenschap zoveel mensen zijn – en niet alleen 
via de Vincentiusvereniging - die zich inzetten voor medeburgers die het 
moeilijk hebben. We wensen alle leden van de vereniging van harte 
proficiat toe met dit jubileum en we bidden dat Gods zegen op hen, hun 
werk en op de mensen voor wie zij werken mag rusten. Heel veel dank! 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 

Drie aardbevingen op Lombok 
 
Op het Indonesische eiland Lombok zijn sinds jaar en dag twee parochianen 
uit Geldrop actief: dhr. en mevr. Harry en Lineke Peters-Karthaus. Op 
allerlei manieren staan zij met hun stichting VLOK de plaatselijke bevolking 
bij. 
Zoals u in het nieuws gehoord zult hebben zijn er in de afgelopen weken 
drie aardbevingen op Lombok geweest. Bij de eerste aardbeving, die meer 
in het noorden plaatsvond, was er voor de inwoners van het westen van 
Lombok, waar Harry en Lineke werken, niet zoveel aan de hand. De twee 
laatste aardbevingen hebben helaas ook de drie dorpen waar Harry en 
Lineke actief zijn zwaar getroffen en is er heel veel vernield. Toen ik dit 
trieste nieuws van Harry en Lineke hoorde ben ik behoorlijk geschrokken. 
Mensen verblijven op straat en in tenten en zijn alles kwijt en het 
opbouwwerk van jaren door Harry en Lineke samen met verschillende 
anderen is hierdoor als het ware in één klap teloorgegaan.  
Deze berichten uit Lombok deden ons de vraag stellen of we ook als 
parochie hierin iets kunnen betekenen. In samenspraak met het 
parochiebestuur willen we in het weekend van 9 september a.s. in onze 
Geldropse kerken een tweede collecte houden om de getroffen bevolking 
van Lombok tegemoet te komen. Uiteraard willen we deze collecte bij u 
van harte aanbevelen. Lees meer op onze internetpagina: 
http://www.parochienicasius.nl/index.php/286-acute-noodsituatie-voor-
lombok 
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Parochiedag op 23 september 2018 en Henri van Leuken 25 jaar diaken 
Welkom! 

 

Ook dit jaar wordt er op zondag 23 september de jaarlijkse parochiedag 
gehouden. Tegelijkertijd mogen we in dat weekend feestelijk gedenken  
dat onze diaken Henri van Leuken 25 jaar gleden op 25 september 1993 
door onze toenmalige bisschop Mgr. J.G. ter Schure tot diaken is gewijd.  
Na afloop van de viering in de centrumkerk is er gelegenheid om diaken 
Henri en echtgenote Hildegard te feliciteren. Het voorlopige programma 
ziet er als volgt uit: 
 

09.30 uur  eucharistieviering HH. Maria en Brigidakerk 
11.15 uur  eucharistieviering H. Brigidakerk 
12.30 uur  Bijeenkomst St. Antoniushuis;  

lunch: koffie/thee, cake, broodje en krentenbol. 
Gelegenheid om diaken Henri van Leuken en echtgenote 
Hildegard te feliciteren 

13.30 uur jeugd programma. 
13.30 uur  lezing in de H. Brigidakerk verzorgd door Zuster Madeleine 

Bouman c.p.s. met als thema ‘Vertrouwen’ 
14.30 uur  gezamenlijk afsluiting in de H. Brigdakerk 
15.00 uur  gezellig samenzijn in het st. Antonuishuis. 
17.00 uur  einde. 
 

In verband met de aan te bieden broodjes helpt u ons heel veel wanneer u 
zich aanmeldt voor deelname aan de eenvoudige lunch op de parochiedag 
door het invullen van de onderstaande aanmeldstrook. Bij voorbaat dank 
en van harte welkom! 
 
Naam: …………………………………., adres: ………………………………………….., 

woonplaats: ………………… ..Tel.: …………………………,  

e-mail: …..………………………………………………………………………………….. 

Neemt deel met in totaal ……….. perso(o)n(en) aan de lunch op 
parochiedag van 23 september a.s.  
Inleveren op Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, of via e-mail: 
geldrop@parochienicasius.nl 



Proficiat! 
Op donderdag 17 augustus mocht zuster Taci 
Keurntjes gedenken dat ze zestig jaar gelden haar 
professie heeft gedaan bij de Zusters van 
Barmhartigheid. Op diezelfde dag mocht haar 
medezuster Marie Dominique Thoma gedenken dat 
ze vijftig jaar geleden haar plechtige professie had 
gedaan. Beide zusters Taci en Marie Dominique, hun medezusters familie 
en vrienden willen we van harte feliciteren met deze heuglijke gebeurtenis. 
Deze gelegenheid willen we ook aangrijpen om onze dankbaarheid 
uitspreken voor zuster Tassi, Marie Dominique en hun medezusters voor 
hun toewijding, betrokkenheid, inspiratie en toewijding aan God en aan de 

mensen in onze parochie, maar ook daar buiten en in het 
buiteland in de geest van barmhartigheid en dat alles 
zonder veel ophef maar in alle eenvoud. Zusters Taci, 
Marie Dominique en medezusters in binnen- en 
buitenland, proficiat en heel veel dank! 
 

Voorbereiding eerste H. Communie (groep 4)  
De eerste Communie is voor de kinderen een groot feest.  
We willen zowel de kinderen als de ouders goed hierop  
voorbereiden. De voorbereiding gaat in dit najaar al van start.   
In deze dagen ontvangen - voor zover mogelijk - de  
R.K. basisscholen informatie en inschrijfformulieren  
ontvangen. Mocht u niets ontvangen hebben om  
welke reden dan ook, dan kunt u contact opnemen  
met de pastorie, en u ontvangt alsnog de  
informatie thuis. Deze is ook te vinden op de internetpagina: 
http://www.parochienicasius.nl/index.php/ikwil-geldrop/communie-
geldrop. Op deze internetpagina treft u verdere informatie aan en het 
inschrijfformulier. 
Communievieringen in 2019 
H. Brigidakerk (centrum): zondag 12 mei 2019 om 11.15 uur.  
HH. Maria en Brigidakerk : maandag 19 mei 2019 om 9.30 uur 
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Vormselvoorbereiding voor de groepen 7 en 8!  
Het vormsel is de bevestiging van de doop, waarin ons 
bijzonder de gave van de H. Geest wordt geschonken  om in 
de wereld getuige te zijn van Gods liefde.  

De werkgroep vormsel nodigt leerlingen van groep 
7 en 8 uit om deel te nemen aan de vormsel- 

voorbereiding. Ook de ouders van deze leerlingen worden hierbij betrokken. 
De voorbereidingen zijn gezellige en informatieve bijeenkomsten.  
Vanuit onze parochie nemen we deel aan de “Power of fire” dag in 
’s-Hertogenbosch op zaterdag 30 maart 2019, voordat de feestelijke 
vormselviering gaat plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de 
internetpagina: http://www.parochienicasius.nl/index.php/ikwil-
geldrop/vormsel-geldrop. Hier treft u ook het aanmeldingsformulier aan. 
Contactpersoon: Koster Mark Jongen Stationsstraat 15, 5664 AP, Geldrop, 
040-2862364. In 2019 is de vormselviering op zaterdagavond  
6 april om 19.00 uur. Onze oud-pastoor en deken F. Spooren komt naar 
Geldrop om het sacrament van het vormsel toe te dienen. 
 

Fietsen van Kerk naar Kerk  
Op zondag 9 september 2018 wordt er op initiatief van de  
Strabrechtse Raad van Kerken (Geldrop en omgeving) een  
fietstocht georganiseerd “van Kerk naar Kerk”.   
Onder het motto: “Geloven in elkaars kerk” kunt u een kijkje nemen in de 
kerk van de “buren”. De kerken op de route zijn die van de Parochie H. 
Nicasius (met uitzondering van Mierlo) en de Protestantse kerken van 
Geldrop en Heeze. De route bestaat uit twee lussen, lus A van 20 km 
(Geldrop, Heeze, Geldrop) en lus B van 23 km (Heeze, Sterksel, Leende, 
Heeze). De twee lussen kunnen ook samengevoegd worden tot een tocht 
van 43 km. De deelnemende kerken zijn open van 12.30 tot 17.30 uur. In 
de kerken ligt een routebeschrijving voor u klaar. Er kan in iedere kerk 
gestart worden; in de kerken in Heeze (H. Martinus en de Protestantse 
Kerk) voor beide lussen, in de kerken in Geldrop (H. Brigida en HH. Maria 
en Brigida en ’t Kruispunt) voor lus A, in de kerken van Sterksel (H. 
Catharina van Alexandrië) en Leende (H. Petrus’ Banden) voor lus B. In de 
kerken is er koffie, thee en frisdrank. Verder is er informatie over de kerk 
en zijn er optredens van koren of muziek. Uiteraard bent u ook welkom in 
de kerken als u per auto wilt komen. Wij hopen u op 9 september te zien! 
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Gezinsvieringen en kinderwoorddiensten 
Verschillende keren per maand zijn er in onze parochie gezinsvieringen en 
kinderwoorddiensten. We geven u hieronder een overzicht van deze 
vieringen voor het komende maanden, zodat u er alvast rekening mee kunt 
houden. 
 

In de H. Brigidakerk 11.15 uur (tenzij ander aangegeven): 
zondag 2 september  gezinsviering 
zondag 9 september  kinderwoorddienst 
zondag 16 september  kinderwoorddienst 
zondag 30 september  kinderwoorddienst 
 

In de HH. Maria en Brigidakerk 09.30 uur (tenzij anders aangegeven): 
zondag 2 september  kinderwoorddienst 
zondag 16 september  gezinsviering 
 

Dopelingen van de afgelopen maand: 
12 aug. Lisandra Simons 26 aug. Liv Buren’s 
26 aug. Jheaveno Steinbach 
 

Huwelijksvieringen: 
11 aug. Miepke van der Meijs en Guido Schetters 
18 aug. Sjeffrie van Cranenbroek en Christa van den Boomen 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
21 jul. Anneke Verhappen- van de Plas, geboren op 16 nov. 1923 en 

overleden op 15 jul. 2018 (H. Brigidakerk) 
21 jul. Janina Kruk, geboren op 3 jan. 1947 en overleden op  

12 jul. 2018 (H. Brigidakerk) 
23 jul. Lies van de Laar- van Leuken, geboren op 18 aug. 1922 en 

overleden op 12 jul. 2018 (H. Brigidakerk) 
27 jul. Huub Kouwenhoven, geboren 13 sep. 1928 en overleden op 21 jul. 

2018 (HH.  Maria en Brigidakerk) 
28 jul. Monique, geboren op 14 okt. 1967 en overleden op  

18 jul. 2018 (H. Brigidakerk) 
1 aug. Anneke Slaats- Beks, geboren op 17 mrt. 1927 en overleden op  
 26 jul. 2018 (HH.  Maria en 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. 
 

Ziekenbezoek 
Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en 
een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven 
aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan 
graag bij u op bezoek.  
 

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 dan kunt u dit aangeven 

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

mailto:geldrop@parochienicasius.nl


Jezus riep de mensen weer bij zich en zei tegen hen: “Luister allemaal naar Mij en 
begrijp Mij toch; niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken; 
maar wat uit de mens komt, dat maakt de mens onrein. Want uit het binnenste, 
uit het hart van de mensen komen de slechtste gedachten; 
 

Ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, gemeenheid, bedrog, 
losbandigheid, jaloezie, godslastering, trost, dwaasheid.  
Al die slechte dingen komen uit het binnenste en maken mens onrein,” 
Zo spreekt de Heer. 
 

De letters in elk vakje staan door elkaar. Zet ze in de juiste volgorde. Schrijf de 
gevraagde letters van dat woord in het vakje. Wat is de oplossing van de puzzel? 

 

 


