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Het belang van missionair zijn.
De maand oktober is van oudsher de maand van Maria waarin we
met name ook de rozenkrans bidden. Maar oktober is ook
wereldmissiemaand. Missiezondag gaat terug op de missionaire
beweging, die in de negentiende eeuw begon. Deze missionaire
beweging is begonnen als lekenbeweging, maar gaf aanleiding tot
het ontstaan van vele missiecongregaties. Velen weten nog hoe het
was om een broer of zus te zien vertrekken naar “vreemde”
werelddelen. Het waren landen waar wij toen weinig van af wisten.
We verzamelden alles voor de plaatselijke missionaris, “onze
missionaris”. Vele familieleden hebben zich sterk gemaakt voor hun
broer of zus in de “missie”. Langzaam maar zeker kwam er een
kentering. Niet langer zijn de “missielanden” de armen en
onwetenden. De armoede, materieel gezien of op religieus gebied,
heeft zich verspreid over de hele aardbol. Het proces van
globalisering voltrekt zich in de wereld van vandaag. Sommigen
zeggen dat de wereld een “groot” dorp is geworden. Missionarissen,
Congregaties en de Nieuwe Bewegingen hebben in de wereld van
vandaag hun sporen uit het verleden achtergelaten en gaan nog
steeds door. Maar er worden ook steeds nieuwe sporen
aangemaakt. Volgens sommigen ontdekken we dat Nederland
ondertussen een missieland is geworden. Of, wat mij beter lijkt,
kunnen we beter spreken van een gelijkmatige verdeling van
arbeidskrachten en geroepene door God over de wereld. Ik denk dat
het zo is! In de wereld van vandaag hebben we pas echt de kans om
een wereldkerk te vormen en te zijn. We kunnen gebruik maken van
de moderne media en met elkaar in contact komen, zonder dat we
lange reizen moeten ondernemen. Dit contact kan uitgroeien tot een
geloofsbeleving die verder gaat, dan de geloofsbeleving in je eigen
vertrouwde omgeving. Wie durft de stap in het onzekere te zetten
en contact aan te gaan met andere gelovigen in de wereld? Als
parochie zijn we op zoek naar nieuwe vormen van missionair zijn. De
missionaire beweging wordt weer aan de leken toevertrouwd. Ik
denk dat Maria, de moeder van Jezus, voor ons een voorbeeld kan
zijn. Ook Maria zette een stap in het onzekere toen zij “ja” zei tegen
de engel Gabriel, bij de vraag of zij moeder wilde worden van Jezus,
Zoon van de Allerhoogste. Voegen wij de daad bij ons woord om op
onze plek missionair te zijn. Van harte aanbevolen is de collecte voor
“Wereldmissiemaand”, namens het pastorale team,
Henri van Leuken, diaken.

Dopelingen
H.Brigidakerk
05 sep. Nelaya Hordemboen
05 sep. Levai Hordemboen
05 sep. Leijhan Hordemboen
05 sep. Kian van der Reijt
12 sep. Eefje Crooijmans
19 sep. Mireya Kuijken
19 sep. Noëlle Scheepens
26 sep. Laiyron Mercelina
HH. Maria en Brigidakerk
05 sep. Lexi Lorenzini
St.- Petrus' Bandenkerk
24 juli Levina-Zoë
H. Luciakerk
03 sep. Marlie Mollemans
18 sep. Sarah Duisters
19 sep. Vayen Verbeek
H. Catharina van Alexandriëkerk
16 juli Amara Maduro

Overledenen
H.Brigidakerk
01 sep. Bert van Kollenburg, 76j
13 sep. Toos Hermanussen, 89j
25 sep. Peer Peters, 71j
02 okt. Florentine BergmanCastenmiller, 97j
H. Martinuskerk
11 sep. Piet Boonman, 87j
20 sep. Jan Arendsen, 78j
St.- Petrus' Bandenkerk
7 sep. Lies VerhoevenHeesakkers, 88j
H. Luciakerk
02 jul. Marie Bekx- Vis, 96j
10 sep. Thea Pouls-Huberts, 72j
11 sep. Nellie Duffhuis-Verhagen, 81j
24 sep. Henk Verheijen, 76j

Oktober Missiemaand
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat
we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Missio draagt bij aan de
verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste
geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare
kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.
Dit jaar speciale aandacht voor Guinee. Dit West-Afrikaanse land
ligt aan de Atlantische Oceaan tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone
en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners en is zes keer zo groot als
Nederland. Ongeveer 85 à 90 procent van de bevolking is moslim, er
zijn circa 7 procent christenen. De Guineeërs leven voornamelijk van
de landbouw, veeteelt, ambachtswerk of kleine bedrijfjes en aan de
kust van de visserij. Door de politieke omstandigheden wordt er veel
caritas verricht door leken. In onze parochie wordt de kerkcollectie
gehouden op zaterdag 23 en zondag 24 oktober.
U kunt ook uw gave geven op rekeningnummer NL65 INGB 0000
0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer
informatie folders achter in de kerk en www.missio.nl

De Gerarduskalender:
elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht
door Klooster Wittem, is een
scheurkalender met elke dag op de
voorkant een spreuk die opbeurt of
aanzet tot nadenken, onder het
motto: ‘elke dag een beetje spirit!’.
Op de achterkant staan afwisselend
moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende
onderwerpen. De kalender is
bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen. De spreuk op de
voorkant en de moppen, puzzels en
informatie op de achterkant geven
u aan het begin van de dag een
positief gevoel. De kalender is ook
uitstekend geschikt als kadootje
voor familie, vrienden of bekenden.
De kalender wordt elk jaar met zorg
Opbrengst Missie Pater Kerkhof
en plezier samengesteld door een
De Missie groep zes gehuchten heeft een extra actie gehouden ter
uitgebreide redactie van personeel
extra ondersteuning van de diverse Missie projecten in Malawi Zuid
en vrijwilligers rondom Klooster
Afrika van Pater Willem Kerkhof Dit heeft het geweldige bedrag van
Wittem. De opbrengst van de
895,- euro totaal opgebracht! Namens Pater Willem Kerkhof
kalender komt ten goede aan alle
hartelijk dank voor uw donatie.
activiteiten die vanuit Klooster
Wittem worden georganiseerd (zie
Gebed voor de Geestelijke communie
ook: www.kloosterwittem.nl)
De kalender is verkrijgbaar op
Met de versoepelingen die er zijn afgekondigd, heeft het pastorale
maandag t/m vrijdag tussen 09.00
team besloten om vanaf 1 oktober niet meer tijdens de live
uur en 12.00 uur op de pastorie
uitzendingen vanuit de H. Brigidakerk het gebed voor de Geestelijke
H.Brigida, Stationsstraat 21 en bij
communie voor te bidden.
Toine Cobben, Hofdael 121.
Dit kunt u zelf doen met een van de twee gebeden hieronder.
Bent u slecht ter been, en woont u
Heer Jezus,
Mijn Jezus,
in Geldrop, dan kan de kalender ook
ik geloof dat U in het Allerheiligst ik dank U voor uw Woord van
worden thuisbezorgd. Bel daarvoor
Leven waarmee Gij mij hebt
Sacrament tegenwoordig bent.
Toine Cobben, 040-2856873 of
Ik bemin U boven alles en wens U gevoed.
06-49762983.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in mijn hart te verwelkomen.
Voor Mierlo is de kalender te
in de communie, uw Brood van
Nu ik niet de communie
bestellen bij Jan Vogels, Bisschop
Leven, maar dat is nu onmogelijk. van Mierlostraat 12,
daadwerkelijk kan ontvangen,
Daarom bid ik: aanvaard mijn
vraag ik van U de genade van de
tel.0492-662503.
verlangen om hecht verbonden te Voor Heeze is de kalender te
geestelijke communie.
zijn met U.
Omhels mij en zuiver mijn
bestellen bij Mevr. Maas-Spelbrink,
Kom met uw liefde in mijn hart
verlangen naar de hemelse
Kruis 7A, 5591 LA Heeze,
en laat mij niet vergeten
Vader.
tel. 040-2262014.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij dat uw Geest in mij woont.
De prijs van de Gerarduskalender
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 2022 bedraag € 8,50.
nooit van U gescheiden worden.
mijn Heer en mijn God.
Amen
Amen

Allerheiligen-Allerzielen parochie H.Nicasius
Allerheiligen
Op maandag 1 november en op dinsdag 2 november, viert de geloofsgemeenschap het hoogfeest
van Allerheiligen en Allerzielen met als hoofdgedachte : in liefde verbonden. Het zijn twee
liturgische feesten die onlosmakelijk bij elkaar horen, maar duidelijk verschillende klemtonen
leggen. Met Allerheiligen denken we aan
« alle heiligen », bekend of onbekend, officieel heilig verklaard of niet. Het zijn mensen die ons de
weg naar het hemels Jeruzalem zijn voorgegaan. Het is een feestdag, waarop we blij en opgewekt
mogen zijn omdat zij hun einddoel hebben bereikt. Zij nodigen ons uit om in hun voetspoor te
treden en « heilig » te worden, ieder op zijn of haar manier, in het klein en in het groot.
In de volgende geloofsgemeenschappen van onze Nicasiusparochie wordt Allerheiligen gevierd:
H. Brigidakerk (Geldrop)
St. Martinus (Heeze):
St.-Petrus’ Bandenkerk (Leende):
H. Luciakerk (Mierlo):
H. Catharina en Alexandriëkerk (Sterksel):

maandag 1 november
maandag 1 november
zondag 31 oktober
maandag 1 november
zaterdag 30 oktober

om 12.30 uur
om 19.00 uur
om 10.00 uur
om 10.00 uur
om 19.00 uur

Allerzielen
Met Allerzielen worden alle overleden gelovigen herdacht.
Dat willen wij in onze parochie ook doen. We noemen hun naam, zodat ze weer een gezicht krijgen
en wij aan ze blijven denken met al onze herinneringen. We ontsteken een kaarsje voor hen en
bidden dat zij in het Rijk van God mogen binnentreden en mogen delen in het eeuwig Licht bij God.
In de volgende vieringen wordt speciaal voor de overledenen van het afgelopen jaar gebeden en
worden zij herdacht:
H. Brigidakerk (Geldrop):
dinsdag 2 november om 19.00 uur
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):
zondag 31 oktober om 09.30 uur
St. Martinus (Heeze):
dinsdag 2 november om 19.00 uur
St.-Petrus’ Bandenkerk (Leende):
dinsdag 2 november om 19.00 uur
H. Luciakerk (Mierlo):
dinsdag 2 november om 19.00 uur
H.Catharina en Alexandriëkerk (Sterksel): zaterdag 30 oktober om 19.00 uur
Aansluitend aan de viering in Sterksel is er een processie naar de voor deze gelegenheid stemmig
verlichte begraafplaats waar we met een lichtje en gebed onze dierbaren willen herdenken.
Op de volgende tijdstippen vindt er gravenzegening plaats:
Begraafplaats Koninginnestraat Zesgehuchten (Geldrop): zondag 31 oktober om +/- 10.45 uur *
Begraafplaats Dwarsstraat St. Jozef (Geldrop):
zondag 31 oktober om +/- 12.00 uur
Begraafplaats Aragorn ’t Zand (Geldrop):
zondag 31 oktober om 14.30 uur
Begraafplaats Spoorlaan St. Martinuskerk (Heeze):
dinsdag 2 november om 15.00 uur
*Aansluitend aan de zondagsviering.

2 priesters werkzaam in 2 wereld delen; meer dan 50 jaar werkzaam als 2 missionarissen
en celebreren in Geldrop aan 1 altaar?
Dat is bijna onmogelijk en toch hebben we dit in de mis
van zondag 19 september 2021 mogen beleven.
Beide missionarissen, pater Willem Kerkhof en
Herman Leemrijsse waren voor privé doeleinden naar
Nederland gekomen. Die dag zou pater Kerkhof de
mis van 11.00 uur celebreren en pater Leemrijsse kwam
ons uitzwaaien alvorens hij terug zou vliegen naar Chili.
Beide priesters troffen elkaar in de sacristie en besloten
om samen de mis te verzorgen. Alles is in stilte verlopen,
maar zo uniek dat het leuk is en de moeite waard is om te vermelden.
Pater Leemrijsse werkzaam in Chili
Pater Kerkhof werkzaam in Malawi, Afrika

Vieringen in de
Nicasius parochie

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve
meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het
kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan
worden. Vooraf opgeven en registreren zal niet meer nodig zijn.
Deze versoepeling ging in op zaterdag 25 september. Gelovigen
worden uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te
blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien
gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het
karakter van de Kerk.
Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die
wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij
bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich
te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel
zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt
vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en
vrienden en voor alle volkeren’.
Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook
koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde
dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
Dit betreft regels over opstelling.
Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking
van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een
gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog
niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie
willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk
het gebruik van een eigen corporale.
De bisschoppen zijn dankbaar dat er
zo weer meer ruimte komt voor het
samen vieren en zingen. Ook is er
dankbaarheid voor het feit dat met
de inzet van het protocol er tot nu
toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen
bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen,
die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en
voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.
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

H. Brigidakerk (Geldrop)
Ma. 12.30 u. eucharistieviering
Di. 18.30 u. aanbidding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbidding
Do. 18.30 u. aanbidding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Vr. 18.30 u. aanbidding rozenkrans
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
di.t/m vr. 08.30 u. ochtendgebed
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)
Do. 20.00 u. eucharistieviering
aanbidding tot 21.30 uur
Vr. 18.15 u. kruisweg bidden
19.00 u. eucharistieviering
Za. 19.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
Zo. 10.00 u. eucharistieviering
H. Luciakerk (Mierlo)
Ma. en Wo, 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. 19.00 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

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

