
St. Jozef; voorbeeld en voorspraak voor ons allemaal  
De maand maart staat bovenal in het teken van de voorbereiding op Pasen: de Goede Week waarin we 
het lijden, sterven en als absoluut hoogtepunt het verrijzen van Jezus meevieren. Toch wordt er in deze 
maand - naast het feest van de aankondiging van de Heer met het oog op Kerstmis - , nog een heilige van 
formaat gevierd: de heilige Jozef. Op 19 maart is zijn feestdag. Dit jaar is er nog meer dan anders 
aanleiding om hierbij stil te staan. Want onze paus Franciscus heeft dit jaar bijzonder in het teken gesteld 
van de H. Jozef. Aanleiding was voor hem de 150ste verjaardag van het uitroepen van de H. Jozef tot 
beschermheilige van heel de Kerk door paus Pius IX in 1870. In de brief ‘Patris corde’ (met vaderlijk hart) 
die paus Franciscus bij deze gelegenheid op 8 december verleden jaar schreef, vermeldt hij, dat niet 
alleen deze 150ste verjaardag daarbij een rol heeft gespeeld, maar ook de coronapandemie. Paus 
Franciscus schrijft: “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al 
degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van 
medeverantwoordelijkheid zaaien.”  Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef, “deze 
onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Hij vervolgt met hele 
opsomming van artsen, tot medewerkers van supermarkten en schoonmakers, leerkrachten etc. etc. die 
allemaal, zonder op de voorgrond te willen treden, in het verborgene een onvergelijkbare hoofdrol 
hebben gespeeld om er voor mensen te zijn in deze tijd van grote beproeving. Ze lijken daarmee op de H. 
Jozef, die ook in het verborgene heeft gewerkt. In zijn brief noemt hij een zevental eigenschappen van St. 
Jozef. Ik laat er enkele de revue passeren. 
De paus noemt Jozef een liefhebbende vader in zijn rol als pleegvader voor Jezus. Daarmee heeft Jozef in 
het verborgene een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlossingswerk van Jezus. In zijn zorgzaamheid 
naar Jezus, kon Jezus in Jozef de barmhartigheid van zijn hemelse Vader ervaren. Door het voorbeeld van 
Jozefs gehoorzamen aan God, door gevolg te geven aan zijn dromen, leerde Jezus de gehoorzaamheid 
aan zijn hemelse Vader. Als timmerman leert Jozef ons van welke grote waarde de arbeid is om in het 
levensonderhoud van het gezin te voorzien. Als bijdrage aan de opbouw van de gemeenschap is de arbeid 
zelfs een deelnemen aan de komst van het Rijk van God. 
Een van de conclusies die paus Franciscus trekt, is dat de H. Jozef  

er van getuigt dat het mogelijk is om de Blijde Boodschap van Jezus  

in alle eenvoud te beleven. Dat het voorbeeld en voorspraak van  

de heilige Jozef ons mag helpen om in alle eenvoud in zijn voetspoor  

te treden, opdat ook door onze medewerking Gods Rijk  

van gerechtigheid, vrede en vreugde gestalte mag krijgen  

in onze wereld. 

     Pastoor van der Maazen 

Nieuwsbrief 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen de kruisweg van Jezus bidden 
Vanaf vrijdag 19 februari en gedurende de eerste vijf weken van de 

veertigdagentijd is er voor de H. Mis van 19.00 uur in de 
H. Brigidakerk gelegenheid om samen de kruisweg van Jezus te 

mediteren en te bidden. We beginnen dan om 18.15 uur.  
U kunt deze ook thuis volgen via: 

www.parochienicasius.nl/index.php/live-stream 
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Vrijdag 26 maart om 20.00 uur Avond van de Martelaren 

Ook in 2020 moesten mensen hun geloof in Christus met de dood 
bekopen. Deze getuigen van het geloof (martyre) en van de liefde tot 
in de dood mogen ons inspireren in ons geloof. De afgelopen jaren 
bracht Kerk in Nood deze christenen, die hun geloof met de dood 
moesten bekopen, onder de aandacht door het organiseren van de 
Avond van de Martelaren. Mensen werden daarbij uitgenodigd om 
ergens in den lande in kerken samen te komen. Dit jaar kan dat 
i.v.m. de coronacrisis helaas niet geschieden. Om het niet voorbij te 
laten gaan heeft Kerk in Nood een ‘online’ versie georganiseerd. 
Deze vindt plaats op vrijdag 26 maar a.s. om 20.00 uur. Tijdens de 
Avond van de Martelaren 
horen we dit jaar de 
getuigenissen van drie 
mensen.  
De Venezolaanse priester 
José Manuel de Jesús 
werd vermoord toen hij 
iemand aansprak die een 
parochiaan bedreigde.  
Seminarist Nnadi Michael 
uit Nigeria werd samen 
met 3 andere seminaristen uit het seminarie van Kaduna ontvoerd. 
Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van Christus.  
En in Pakistan werd Sonia Bibi (24) vermoord omdat ze weigerde te 
trouwen en zich tot de Islam te bekeren.  
Op de Avond van de Martelaren bidden we voor hen, voor hun 
nabestaanden en voor hun vervolgers, maar ook voor al die andere 
mensen die om hun geloof zijn vervolgd. Om troost, kracht, bekering 
en genade. Bid mee! 
 

Bid mee op vrijdag 26 maart om 20 uur tijdens de eerste online 
editie van de Avond van de Martelaren. U kunt zich inschrijven 
middels het volgende internetadres: 
https://kerkinnood.nl/agenda/avond-van-de-martelaren-5/ 
Vervolgens ontvangt u de link voor de gebedsviering op YouTube. 
In gebed wordt stil gestaan bij de 14 staties van de Kruisweg, 
afgewisseld met overwegingen, getuigenissen en muziek.  
 

Gezinsgroep 
Sinds enkele jaren is er in onze parochie een gezinnengroep.  
De groep bestaat uit echtparen met of zonder kinderen. We komen 
elke 2 maanden bijeen op de tweede dinsdagavond, om 20.30 uur in 
de pastorie, het Antoniushuis, aan de Stationsstraat 21 in Geldrop.  
 

De groep biedt ruimte om als ouders, maar ook als alleenstaande 
ouder, te praten over geloof, opvoeding en het leven van alledag. 
Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij diaken H. van leuken, 
bereikbaar via telefoonnummer: 06 273 468 09 en appen kan ook; e-
mail:h.vanleuken3@upcmail.nl. 
 
 

 
Dopelingen    
H. Brigidakerk 

21 feb. Vajén Wullems. 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
12 feb. Jeanne den Otter-Visser  
 97 jaar 
20 feb. Jan Oerlemans 79 jaar 
 
HH. Maria en Brigidakerk 
17 feb. Wil Janssen- v. den Akker   
 88 jaar 
 
H. Martinuskerk 
25 feb. Harrie v. den Berg 88 jaar 
 
H. Luciakerk 
8 feb. Trees Asmussen Quillettes  

89 jaar 
12 feb. Wim Manders 84 jaar 
23 feb. Miep Wortel-v. der Linden  

95 jaar 
 

Elders 
8 feb. Jan Smulders 84 jaar 
20 feb. Catharina Smulders-  
 v. Gerwen 92 jaar 

 
Inzameling Voedselbank 

Geldrop-Mierlo gedurende 
veertigdagentijd 

 

Bijzonder in deze veertigdagentijd 
tijdens de coronacrisis willen we het 
goede werk van de Voedselbank in 
Geldrop-Mierlo onder uw aandacht 
brengen. Zaken als houdbaar 
voedsel, verzorgingsproducten, 
zoals zeep, tandpasta e.d. zijn van 
harte welkom! De houdbare 
producten kunt u afgeven in de 
daarvoor bestemde manden die 
klaar staan in de Geldropse kerken. 
Gelieve rekening te houden met de 
houdbaarheidsdatum, deze mag 
niet verlopen zijn en tenminste nog 
een half jaar goed blijven. 

https://kerkinnood.nl/agenda/avond-van-de-martelaren-5/
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Vieringen in de  
Nicasius parochie 

 

H. Brigidakerk (Geldrop) 
Ma. 12.30 u. eucharistieviering 
Di. 18.30 u. aanbidding vesper 
 19.00 u. eucharistieviering 
Wo. 12.30 u. eucharistieviering 
 13.00- 14.00 u. aanbidding 
Do. 18.30 u. aanbidding vesper 
 19.00 u. eucharistieviering 
Vr. 18.30 u. aanbidding vesper 
 19.00 u. eucharistieviering 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
wo.- za. van 13.00 u. t/m 16.00 u. 

open voor bezichtiging. 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
(Geldrop) 
Zo. 09.30 u. eucharistieviering 
 

H. Martinuskerk (Heeze) 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Zo. 09.30 u. eucharistieviering 
 

H. Luciakerk (Mierlo) 
Ma. in Hof van Bethanië  
om 18.30 u. eucharistieviering 
Za. 17.00 u. eucharistieviering 
Zo. 09.30 u. eucharistieviering 
 

H. Catharina van Alexandriëkerk 
(Sterksel) 
Za. 17.00 u. eucharistieviering 
 

Opgeven van intenties 
Dit is mogelijk door voor de middag 

te bellen naar de locatie of te 
mailen. 

 

Volgende nieuwsbrief: 
1ste weekend van de maand 

Aanleveren artikelen uiterlijk voor 
het laatste weekend van de maand  

Vieringen Goede Week 

Let op, voor vieringen met een * dient u te reserveren ! 

Bij de vieringen van de Goede Week zijn maximaal 30 personen (incl. 
kinderen) toegestaan. 
Om iedereen de kans te geven, om tijdens de Goede Week een 
viering mee te maken, kunt u slecht voor één viering reserveren van 
Witte Donderdag t/m 2de Paasdag. 
 
Reserveren voor de vieringen in de  H. Brigidakerk te Geldrop 
centrum, HH. Maria en Brigidakerk te Zesgehuchten of  
H. Martinuskerk te Heeze kunt u vanaf 8 maart ma. t/m vrij.  
Tussen 09.30 uur en 11.30 uur contact leggen met de pastorie van  
Geldrop 040-2862364. De kaarten staan op naam en zijn in het 
weekend van za. 20 mrt. en zo. 21 mrt. tot één uur na de weekend 
viering af te halen in die kerk waar u de plaatsen heeft gereserveerd. 
Anders na zondag 21 mrt. aan de Stationsstraat 21 te Geldrop op 
ma. t/m vrij. tussen 09.30 uur en 11.30 uur. 
 
Reserveren voor de vieringen in de H. Petrus' Bandenkerk te Leende, 
is mogelijk aan de pastorie Dorpstraat 48 te Leende ma. t/m vrij. 
tussen 09.30 – 10.30 uur. 
 
Reserveren voor de vieringen in de H. Luciakerk te Mierlo, kunt u 
vanaf 8 maart ma. t/m vrij. tussen 09.30 uur en 11.30 uur contact te 
leggen met de pastorie in Geldrop 040-2862364. De kaarten staan 
op naam en zijn in het weekend van za. 20 mrt. en zo. 21 mrt. tot 
één uur na de weekend viering af te halen in die kerk waar u de 
plaatsen heeft gereserveerd. Anders zijn de kaarten af te halen vanaf 
21 mrt. ma. t/m vr. tussen 09.00 uur en 10.00 uur aan de pastorie 
Heer van Scherpenzeelweg 18 te Mierlo. 
 
Voor reserveren van de vieringen in de H. Catharina van 
Alexandriëkerk, Sterksel kunt u terecht bij dhr. M. de Leeuw, tel. 
040-2261934. 
 
Vanuit de H. Brigidakerk te Geldrop zullen alle diensten live 
uitgezonden worden. Deze zijn te volgen via: 
www.parochienicasius.nl/index.php/live-stream 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

H. Brigidakerk,  –  
HH. Maria en Brigidakerk  
Pastorie; Stationsstraat 21,  
5664 AP, Geldrop 
T: 040-2862364 
E: geldrop@parochienicasius.nl 

 
H. Martinuskerk 
Pastorie; Jan Deckersstraat 22,  
5591 HS, Heeze 
T: 040- 2261215 
E: heeze@parochienicasius.nl 

St.- Petrus' Bandenkerk, Leende - 
H. Catharina van Alexandriëkerk , Sterksel 
Pastorie; Dorpstraat 48,  
5595 CJ Leende 
T: 040- 2061215 
E: leende@parochienicasius.nl 

H. Luciakerk 
Pastorie; Heer van  
Scherpenzeelweg 18, 
5731 EW Mierlo 
T: 0492- 661215 
E: mierlo@parochienicasius.nl 

 

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar: 
nieuwsbrief@parochienicasius.nl 
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H. Brigidakerk Geldrop centrum   
Palmzaterdag  27-3-2021 19.00 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 
Palmzondag  28-3-2021 11.00 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 

maandag  29-3-2021 12.30 uur  eucharistieviering 
dinsdag  30-3-2021 08.30 uur  ochtendgebed en aansluitend de eucharistieviering 
   19.00 uur boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. 
woensdag 31-3-2021 12.30 uur eucharistieviering 
Witte Donderdag 1-4-2021 19.00 uur Eucharistieviering aansluitend eucharistische aanbidding* 
   21.45 uur dagsluiting 
Goede Vrijdag 2-4-2021 15.00 uur kruisweg * 
   19.00 uur herdenking van het lijden van de Heer * 
    aansluitend gebed en meditatie bij het Kruis 
   21.45 uur dagsluiting 
Paaszaterdag 3-4-2021 21.00 uur paaswake eucharistieviering * 
    tijdens deze vieringen worden de paaskaarsen 

   van alle kerken van de Nicasiusparochie gezegend. 

1ste Paasdag 4-4-2021 11.00 uur eucharistieviering * 

2de Paasdag 5-4-2021 11.00 uur eucharistieviering * 
    

HH. Maria en Brigidakerk Geldrop Zesgehuchten 
Palmzondag  28-3-2021 09.30 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 
Goede Vrijdag 2-4-2021 15.00 uur kruisweg * 

1ste Paasdag 4-4-2021 09.30 uur woord en communieviering * 
    

H. Martinuskerk Heeze   
Palmzaterdag  27-3-2021 19.00 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 
Palmzondag  28-3-2021 11.00 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 

Witte Donderdag 1-4-2021 20.30 uur eucharistische aanbidding tot 21.30 uur 
Goede Vrijdag 2-4-2021 15.00 uur Kruisweg * 

1ste Paasdag 4-4-2021 11.00 uur eucharistieviering * 

2de Paasdag 5-4-2021 11.00 uur eucharistieviering * 
    

H. Petrus' Bandenkerk Leende   
Palmzondag  28-3-2021 09.30 uur  woord en communieviering en wijding van de palmtakjes * 
Goede Vrijdag 2-4-2021 15.00 uur kruisweg * 

1ste Paasdag 4-4-2021 09.30 uur eucharistieviering * 

2de Paasdag 5-4-2021 09.30 uur woord en communieviering * 
    

H. Luciakerk Mierlo    
Palmzaterdag  27-3-2021 17.00 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 
Palmzondag  28-3-2021 09.30 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 
Goede Vrijdag 2-4-2021 15.00 uur kruisweg * 

1ste Paasdag 4-4-2021 09.30 uur eucharistieviering * 

2de Paasdag 5-4-2021 09.30 uur eucharistieviering * 
    

H. Catharina van Alexandriëkerk Sterksel  
Palmzaterdag  27-3-2021 17.00 uur  eucharistieviering en wijding van de palmtakjes * 
Witte Donderdag 1-4-2021 20.00 uur eucharistische aanbidding tot 21.00 uur 
Goede Vrijdag 2-4-2021 15.00 uur kruisweg * 

1ste Paasdag 4-4-2021 09.30 uur woord en communieviering * 

2de Paasdag 5-4-2021 09.30 uur eucharistieviering * 

 


