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Welkom kapelaan Hans van der Donk  
 
Onze bisschop Mgr. de Korte  heeft kapelaan 
Hans van der Donk per 1 oktober a.s. benoemd 
tot kapelaan van onze Nicasiusparochie. Als 
pastoraal team en parochiebestuur zijn we heel 
blij met de benoeming van deze – mogen we 
toch wel zeggen – oude bekende van ons.  
Kapelaan Van der Donk is in 2010 door Mgr. 
Hurkmans tot priester gewijd. In die tijd was hij 
werkzaam in de toenmalige Brigidaparochie te 
Geldrop. Bij de komst van ondergetekende in 
2011 heeft hij het pastoraat in de toenmalige parochie St. Martinus en St. Jan te 
Heeze op zich genomen. In die jaren heeft hij met enorm veel plezier, enthousiasme 
en toewijding zijn pastorale arbeid verricht. Verder heeft hij destijds verschillende 
initiatieven ontplooid, zoals een groep van biddende moeders en de zogenaamde 
frites-club (een samenkomst met catechese en gezelligheid voor  oud-vormelingen). 
Helaas moest kapelaan Van der Donk vanwege een nieuwe benoeming al na korte 
tijd uit Heeze, waar hij met zoveel plezier heeft gewerkt, vertrekken. Des te meer 
zijn we er verheugd om dat de kapelaan door deze nieuwe benoeming opnieuw 
deel uit gaat maken van ons pastorale team. Hij is benoemd tot kapelaan van heel 
onze Nicasiusparochie en niet voor één specifieke kern. De precieze  taakverdeling 
zal nog besproken worden. Deze taakverdeling zal echter zodanig  zijn, dat kapelaan 
Van der Donk – evenals de andere teamleden – actief zal zijn in alle 
geloofsgemeenschappen van onze Nicasiusparochie. Van harte wensen we onze 
kapelaan toe dat hij spoedig en goed mag wennen in de nieuwe – en tegelijkertijd 
vertrouwde – situatie en we wensen hem alle goeds en Gods zegen toe bij het 
pastorale werk in onze Nicasiusparochie. 
 

Namens het pastoraal team en het bestuur,  
Pastoor Sjef van der Maazen  



Nieuw bestuurslid parochie H. Nicasius: dhr. Ton van der Sande 
Graag willen wij u informeren dat onze bisschop op 13 augustus 
j.l. de heer A.J.M.M. (Ton) van der Sande als bestuurslid van onze 
parochie Heilige Nicasius heeft benoemd. Hij is 53 jaar en woont 
in Leenderstrijp. Ton van der Sande was in onze parochie eerder 
actief als secretaris / penningmeester van de Leendse 
begraafplaats commissie. Wij zijn blij dat hij met zijn deskundigheid en 
enthousiasme het parochiebestuur komt versterken.  
We wensen hem succes en veel plezier met deze benoeming! 
 
Gevraagd: gastvrouw/heer  pastorie op woensdag 
Op donderdag 20 augustus hebben we, na een slopende ziekte, veel te jong 
afscheid moeten nemen van Marlies Droste-Wauben, die ons allen zeer dierbaar is. 
Marlies was een van onze toegewijde vrijwilligers, die verschillende taken op zich 
had genomen. Tijdens de uitvaartplechtigheid hebben we bijzonder gebeden dat zij 
moge rusten in vrede.  
Een van de taken die Marlies op zich had genomen was die van gastvrouw zijn op 
de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in het St. Antoniushuis. Vanwege haar 
overlijden is deze plaats opengevallen en zijn we op zoek naar iemand die het 
gastvrouw/heer zijn op zich wil nemen. Met gastvrouw/heer zijn geeft u uitdrukking 
aan onze parochie als gastvrije gemeenschap. Bij de taakinvulling behoren telefoon 
aannemen en doorverbinden, mensen die een vraag hebben of een intentie willen 
opgeven te woord staan, koffie/thee zetten. Wanneer mensen handig zijn met de 
computer en interesse hierin hebben, kunnen ook lichte digitaal administratieve 
werkzaamheden tot deze taak behoren. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u 
contact opnemen met de pastoor,  St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP 
Geldrop, tel.: 040-2862364. 
 
Noodkreet van een Geldropse missionaris 
Pater Herman Leemrijse werkt in een parochie in een buitenwijk van Santiago in 
Chili, een Stad met 7 miljoen inwoners. Een groep van 8 vrijwilligers uit zijn 
parochie trekt er drie maal per week op uit om warm eten uit te delen aan 
daklozen. Helaas raken door de coronacrisis de voedselvoorraden en het geld 
uitgeput. Pater Leemrijse vraagt dringend onze hulp. In het weekeind van 19 en 20 
september zal in onze H.Brigidakerk een extra collecte zijn ten bate van de 
voedseluitdelingen in zijn parochie. U kunt ook een bijdrage overmaken naar: 
NL08INGB 0000 1088 07 t.n.v. Nederlandse Provincie Priesters H.Hart, Breda 
onder vermelding van: “Voedseldistributie Herman Leemrijse”. 
Hartelijke dank. Parochiëel Missiecomité H.Brigida. 
 



Hulp gevraagd om de H. Brigidakerk open te stellen.  
Om wekelijks op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur de H. 
Brigidakerk open te houden voor bezichtiging, zijn we op zoek naar mensen die de 
tijd hebben om een aantal keer per maand  van 13.00 uur t/m 14.30 uur of 14.30 
uur tot 16.00 uur toezicht te willen houden in de kerk. Vindt u het ook belangrijk 
dat mensen de kerk kunnen bezoeken, dan horen wij het graag van u. pastorie 040-
2862364 of geldrop@parochienicasius.nl 
 

Kledinginzameling Mensen in Nood. 
Op zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 12.00 u zal er de kledinginzameling zijn bij de 
HH Maria en Brigidakerk (Papenvoort) en de H.Brigidakerk (Centrum).  
U kunt goed gedragen kleding in gesloten plastic (vuilnis)zakken daar afgeven aan 
vrijwilligers. De kleding wordt verkocht of gerecyceld. Met de opbrengst wordt in 
Ethiopië waterleiding aangelegd en wordt er voorlichting gegeven over hygiëne. 
Hartelijke dank. 
 

E.H. Communie op 27 september en 11 oktober 
Vanwege de coronamaatregelen heeft de gebruikelijke communieviering in 
mei/juni helaas geen doorgang kunnen vinden. Om ouders en kinderen toch in de 
gelegenheid te stellen dit jaar nog de E.H. Communie te ontvangen heeft de 
communiewerkgroep een aanbod gedaan om de E.H. Communie te ontvangen 
tijdens de reguliere vieringen van zondag  11.00 uur  
op 27 september en 11 oktober in de Brigidakerk (Geldrop-centrum). Verschillende 
ouders hebben aangegeven dat ze van dit aanbod gebruik willen maken. Voor de 
communicanten en hun gezinnen wordt  een beperkt aantal plaatsen gereserveerd. 
In verband hiermee willen we u er op wijzen dat er tijdens de eucharistievieringen 
van deze beide weekenden wat extra aanloop kan zijn in de Brigidakerk, zodat we 
wellicht de grens van het maximaal toelaatbare bezoekersaantal bereiken. Mensen 
die – omdat de kerk vol is – geen plaats meer kunnen krijgen, willen we een 
gereserveerde plaats aanbieden voor de zondag daaropvolgend. Ook willen we u 
wijzen op de mogelijkheden dat u in de betreffende weekenden gebruik maakt van 
het aanbod op de zaterdagavond om 19.00 uur in de Brigidakerk, of de 
eucharistieviering op zondag om 9.30 uur in de Maria en Brigidakerk (Geldrop-
Zesgehuchten). We hopen op uw begrip. 
 

Afgelopen maand hebben we het kerkelijk huwelijk gehad van 
 

14 aug. Maarten van der Wouw en Griffith Yuanalice 
 

In de afgelopen maanden zijn de volgende kinderen gedoopt 
 

26 jul.  Jace de Kort  2 aug.  Julia de Wit 
9 aug.  Jealina Wagner  
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In de afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden  
 

10 jul.  Gerard van der Velden, geboren op 30 mei 1945 en overleden op 
 4 jun. 2020 (HH. Maria en Brigidakerk) 
11 jul. Bert van Leijsen, geboren op 21 jan. 1940 en overleden op  
 4 jul. 2020 (H. Brigidakerk) 
17 jul. Tiny van Druenen-Lammers, geboren op 7 feb. 1955 en overleden op 11 

jul. 2020 (H. Brigidakerk) 
1 aug. Bets Delsing- Haenen, geboren op 13 sep. 1929 en overleden op  
 27 jul. 2020 (H. Brigidakerk) 
7 aug. Christiaan (Bruur) van Esch, geboren op 24 mei 1924 en overleden op  
 1 aug. 2020 (H. Brigidakerk) 
10 aug.  Maria Scheerder- Leensen, geboren op 16 nov. 1939 en overleden op 4 

aug. 2020 (HH. Maria en Brigidakerk) 
12 aug. Willy Siddals- Wilbrink, geboren op 23 jul. 1946 en overleden op  
 6 aug. 2020 ( H. Brigidakerk)  
20 aug. Marlies Droste- Wauben, geboren op 5 dec. 1958 en overleden op  
 14 aug. 2020 (H. Brigidakerk) 
 

Vieringen en gebedsmomenten 
Maandag  12.30 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Dinsdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Woensdag 12.30 u.  eucharistieviering met aansluitend aanbidding. 
  tot +/- 14.00 u. (H. Brigidakerk) 
Donderdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Vrijdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Zaterdag 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Zondag  09.30 u.  eucharistieviering (HH. Maria en Brigida kerk) 
 11.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
 

Woensdag en zaterdag van 13.00 u. tot en met 16.00 u. H. Brigidakerk open 

Din.-Woe.-Don.-Vrij. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (H. Brigidakerk) 
 

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 €12.- in 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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