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Tweede Pinksterdag, 10 juni 2019: Maria, Moeder van de Kerk 
Binnenkort vieren we weer het feest van 
Pinksteren: de nederdaling van de H. 
Geest over Maria en de leerlingen van 
Jezus. In het verleden vierden we het feest 
twee dagen aaneen op de  Eerste en de 
Tweede Pinksterdag. Verleden jaar is daar 
enige verandering in gekomen, omdat 
onze paus Franciscus de Tweede 
Pinksterdag heeft uitgeroepen als een 
speciale Mariadag, namelijk die van Maria, 
Moeder van de Kerk. In eerste instantie 
lijkt  dit behoorlijk anders dan een Tweede 
Pinksterdag, maar wanneer je er even over 
nadenkt, dan is het toch een heel 

passende keuze die onze paus heeft gemaakt. Wanneer je de persoon van 
Maria beschouwt, dan is zij zeer nauw verbonden met het leven en het 
werk van Jezus. Johannes de evangelist vertelt ons dat zij samen met hem 
bij het kruis van Jezus stond. Hangend aan het kruis heeft Jezus Maria aan 
de Kerk toevertrouwd (in de persoon van Johannes) en de Kerk aan Maria. 
Lucas verhaalt in zijn boek Handelingen van de Apostelen over Maria dat zij 
in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren samen met de leerlingen was 
om biddend de door Jezus beloofde H. Geest af te wachten. Het feest van 
Maria, Moeder van de Kerk nodigt ons uit om stil te staan bij die 
belangrijke rol van het geestelijk moederschap van Maria voor ons 
allemaal, haar te bedanken voor haar voorspraak en die voorspraak telkens 
weer te vragen over onze Kerk en wereld. 

Pastoor Sjef van der Maazen 



Open kerkendag maandag 10 juni 
Op uitnodiging van onze bisschop zijn op de tweede Pinksterdag, maandag 
10 juni, van dit jaar onze kerken in Geldrop van 12.00 uur tot 17.00 uur 
geopend om mensen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met ons 
rijke kerkelijke en culturele erfgoed. Van harte welkom. 
 
Wijziging aanvang eucharistieviering op woensdag van 19.00 uur naar 
12.30 uur m.i.v. 13 juni a.s. 
Van dinsdag t/m vrijdag is er voorafgaand aan de  
eucharistieviering van die dag gelegenheid tot gebed en  
meditatie bij het Allerheiligst Sacrament. Het pastorale  
team is op zoek naar wegen om de aanbidding van Jezus in  
de H. Eucharistie meer toegankelijk te maken voor een bredere  
groep mensen. Om deze reden is er voor gekozen om met  
ingang van woensdag 13 juni de eucharistieviering van  
woensdag 19.00 uur in het St. Antoniushuis te verplaatsen naar het 
middaguur om 12.30 uur in de centrumkerk. Aansluitend aan de H. Mis zal 
er van + 13.00 uur tot 14.00 uur uitstelling zijn van het Allerheiligst 
Sacrament in de centrumkerk. Omdat van 13.00 uur tot 16.00 uur de 
centrumkerk tevens open is voor bezoekers, hoopt het team de aanbidding 
meer toegankelijk te maken. Tegen de Advent zal deze aanpak geëvalueerd 
worden en vervolgens zal er besloten worden om dit al dan niet voort te 
zetten. 
 
Maandag 24 juni Geboorte St. Jan de Doper, openluchtmis Leenderstrijp.  
24 juni wordt binnen de katholieke traditie 
de geboortedag gevierd van St. Jan de 
Doper. Rond het St. Jans kapelletje in 
Leender Strijp is het sinds jaar en dag 
traditie om op die dag een openluchtmis 
te vieren vanwege het geboortefeest van 
St. Jan de Doper.  
De H. Mis die wordt opgedragen door E.P. W. van Meijl vindt plaats om 
19.30 uur ter hoogte van het kapelletje. Tijdens de H. Mis worden 
traditiegetrouw de St. Janstrossen gezegend die door de bewoners van 
Leender Strijp zijn geplukt. Van harte welkom! 



Handelse Processie 29 en 30 juni. Maria, leer ons Jezus volgen  
Op zaterdag 29 juni vertrekken de voetgangers om 09.45 uur  
vanaf de H. Brigidakerk en op zondag 30 juni is er om 09.30 uur  
een plechtige eucharistieviering in het processiepark te Handel  
m.m.v. de Senioren Blaaskapel en de Gildes. Na de H. Mis  
is er een plechtige processie in het park. Na het zingen  
van de bedevaartliederen vertrekken de voetgangers weer  
om 13.00 uur richting Geldrop waar zij om 19.00 uur,  
begeleid door het Geldrops Muziek Corps, aankomen in  
de H. Brigidakerk. Voor diegenen die niet beschikken over eigen vervoer is 
er een gratis bus beschikbaar.  Kaartjes hiervoor af te halen in het St. 
Antoniushuis, Stationsstraat 21 ma t/m vrij tussen 09.00 en 12.00 uur 
waarbij geldt op=op. Ook is het mogelijk op dit adres en de opgegeven 
tijden uw misintenties op te geven. 
Voor meer info: www.parochienicasius.nl. Of u kunt contact opnemen met: 
Dhr. Noud Janssen tel. 040-2861088 of Dh. Frans Parren tel. 040-2801160 
Het bestuur bedevaart Geldrop-Handel 
 
Nationale Bedevaart naar den Briel 6 juli: ‘Geroepen’  
Voor de vijfde keer in successie gaan we vanuit onze Nicasiusparochie op 
bedevaart naar Den Briel. Ieder jaar weer belooft het een heel mooie dag 
te worden van gebed, eucharistie, maar ook van ontmoeting met 
parochianen uit verschillende locaties, en ook met gelovigen uit de diverse 
windstreken van ons land die zich in groten getalen verzamelen in en om 
de bedevaartskerk van Den Briel. De eucharistieviering om 11.00 uur zal 
worden voorgegaan door Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam. 
De bedevaart draagt dit jaar als thema: ‘Geroepen’.  Dit thema geeft ons te 
denken. Immers alle martelaren van Gorcum hebben iets van roeping in 
hun leven ervaren, van Jezus die hen trok. Echter de roeping tot het 
martelaarschap, dat was iets wat tamelijk onverwacht op hun pad kwam, 
een ongehoord grote beproeving. Zo kunnen er zich  ook op onze weg 
onverwachte dingen voordoen waarin we beproefd worden en uitgedaagd, 
om ondanks alles trouw te blijven aan de navolging van Jezus.  De HH. 
Martelaren van Gorcum mogen ons inspireren en onze voorspraak zijn in 
trouw aan onze navolging van Jezus.  
 

http://www.parochienicasius.nl/


Het programma voor die dag is als volgt:  
8.15 uur vertrek in Geldrop- st. Antoniushuis  
11.00 uur pontificale eucharistieviering in Den Briel  
13.30 uur Rozenhoedje/jongerenprogramma  
14.30 uur Kruisweg  
15.30 uur Vesperviering met sacramentsprocessie en 
pelgrimszegen.  
17.00 uur vertrek uit Den Briel.  
Omdat verleden jaar de deelname wat kleiner was, 
willen we dit jaar – ook om de kosten te drukken - met een aantal auto’s 
naar Den Briel gaan. Mocht het aantal deelnemers boven 30 uitkomen, dan 
gaan we per bus.  De kosten van deelname bedragen € 15,00. Tevens willen 
we vragen of mensen zich willen aanmelden die bereid zijn om met de auto 
(en drie passagiers) naar Den Briel te gaan. 
Aanmelden kan bij het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP 
Geldrop, tel.: 040-2862364. 
 
Autozegening Geldrop  
Tijdens de komende vakantieperiode gaan weer velen van ons op weg. Het 
is een goed gebruik om over onze reis en vakantie Gods zegen te vragen. 
We willen die gelegenheid aanbieden bij de jaarlijkse autozegening die 
plaatsvindt op zondag 7 juli aansluitend aan de H. Mis van 11.00 uur. 
 

Om te noteren in de agenda 14 juli 11.00 uur NIcasiusviering te Kreijl  
Op zondag 14 juli om 11.00 
uur vindt de jaarlijkse 
Nicasiusviering plaats in het 
buurtschap Kreijl te Heeze.  
Als hoofdcelebrant hopen 
we onze bisschop  
Mgr. De Korte in ons 
midden te hebben.  
Op deze dag komt de dienst 
van 11.00uur in de  
H. Brigidakerk te vervallen. 
 



Ziekenbezoek 
In onze parochie zijn er nog steeds mensen die denken dat de parochie 
automatisch wordt geïnformeerd wanneer iemand in het ziekenhuis ligt.  
Dit is – met name ten gevolge van de strenge privacywetgeving – zeker niet 
het geval. Wanneer u het op prijst stelt dat er iemand in uw kring bij 
verblijf in het ziekenhuis bezocht wordt, wordt u verzocht om dit even door 
te geven aan de pastorie. De pastores komen u graag bezoeken.  
Bij voorbaat dank! 
 
Koffiezondagen: 
Elke eerste zondag van de maand vindt er koffie 
drinken plaats in het gemeendschapshuis aan de 
Papenvoort na de dienst van 09.30 uur in de  
HH. Maria en Brigidakerk. Om de week vindt er in het 
St. Antoniushuis koffie drinken plaats na de dienst van 
11.00 uur in de H. Brigidakerk. De  eerst volgende koffie momenten:  
2 jun.- 16 jun.- 28 jul.- 11 aug.- 25 aug. 
 
Gezinnengroep 
Op vijdagavond 5 juli om 20.30 uur komt de gezinnengroep bijeen  
om 20.30 uur in het st. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 in Geldrop. 
Als onderwerp hebben we de " Paastijd ".   Henri van Leuken.  
         

Dopelingen van de afgelopen maand: 
 
12 mei Lilly Bolderhey 19 mei Mason Machiels  
 

Afgelopen maand zijn er 5 parochianen overledenen waaronder: 
7 mei  Bep Vosmar-Somers, geboren 2 jun. 1919 en overleden op  
 1 mei 2019 (H. Brigidakerk) 
17 mei Cor Gerits, geboren 20 apr. 1935 en overleden op 9 mei 2019  
 (H. Brigidakerk) 
20 mei. Gérard Wetzer, geboren 6 okt. 1920 en overleden op 15 mei 2019  
 (H. Brigidakerk) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 
Woensdag 12.30 uur  eucharistieviering met aansluitend aanbidding. 
 tot +/- 14.00 uur  
 
Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, Rozenhoedje. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 

 

Zaterdag 18.15 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
 (Biechtgelegenheid). 
 19.00 uur  eucharistieviering 
 

Zondag  11.00 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  
 

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. 
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