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Sint Jozef 
 

Op 8 december 2020 – op het hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria - heeft paus Franciscus het Jozefjaar 
afgekondigd. Tot en met 8 december van dit jaar worden we 
uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen. 
 

Heilige Jozef, ‘Met het hart van een vader’ hield u van Jezus.  

150 jaar geleden riep de zalige paus Pius IX u uit tot patroon van de 

katholieke Kerk. Nu vertrouwt paus Franciscus de Kerk opnieuw toe aan uw 

voorspraak, in de bijzondere omstandigheden waarin Kerk en wereld 

momenteel verkeren. 
 

Bid voor ons tot Jezus en zijn Moeder dat: 

de zieken geholpen worden, de stervenden ondersteund, de lijdenden 

gedragen, de armen geholpen, de gezinnen gezegend, de werkenden 

bemoedigd, wie het moeilijk heeft wordt verlicht, de jeugd behoed, de 

Kerk geleid, de paus beschermd, de bisschoppen en de priesters 

geïnspireerd, dat allen die verloren lopen het evangelie ontdekken of 

herontdekken, dat wij allen groeien in geloof, hoop en liefde en dat onze 

lieve doden met Christus mogen verrijzen. Wij bidden op uw voorspraak 

dat de wereld verlost wordt van ziekte, honger, oorlog en geweld. 
 

Heilige Jozef, toen u vernam dat uw verloofde zwanger was, hebt u met 

groot geduld gewacht op een goddelijke ingeving. U wist te zwijgen; en zo 

gaf u God de kans aan u zijn bedoelingen te onthullen. Toen de Heer het u 

had ingefluisterd, hebt u gehoorzaam en van harte ingestemd. U nam het 

Kind aan als het uwe en nam daarmee het Heilig Huisgezin onder uw 

hoede. Beschermend bracht u Jezus en Maria in veiligheid, toen men Hem 

naar het leven stond. Nederig en bescheiden hebt u trouw gezorgd en 

gewerkt, in de wisselende omstandigheden van het leven.  
 

Wij bidden op uw voorspraak - Sint Jozef - voor allen die naar uw 

voorbeeld trouw hun werk vervullen, hun gezin beschermen, hun familie 

en vrienden dragen en in grote bescheidenheid hun medemensen nabij 

zijn, in trouwe liefde en met grote zorg.  Wij bidden voor de mensen die 

naar uw voorbeeld geduldig zijn, die – wat het leven ook met zich 

meebrengt - geen paniek zaaien en het leven niet krampachtig naar hun 

hand proberen te zetten, maar in grote verantwoordelijkheid en 

creativiteit ijveren voor het goede, beantwoordend aan de boodschap van 

het evangelie. 
 

Heilige Jozef, geliefde vader, teder en liefhebbend, zuiver en sober, 

bescheiden en moedig. Maar tegelijk, gehoorzaam en ontvankelijk voor 

wat van God komt, leer ons geduldig onze roeping aanvaarden en Gods 

wegen te gaan.  

Onze Vader… Wees gegroet…  Heilige Jozef, bid voor ons. 

 

 
 
 
 
 

Dopelingen    
H.Brigidakerk 
04 juli Djelaila Kuijpers 
04 juli Luca Petrelli 
11 juli Milou de Brouwer 
18 juli  Jason Ketelaars 
01 aug. Finne Knippenberg 
01 aug. Steffy Braet 
08 aug. Milan Plompen 
08 aug. Loulou Bolderheij 
22 aug. Dieuwe Boudeling 
29 aug. Timon Domen 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
25 juli Mena en Wout Limburg 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
24 juli Levina-Zoë  
01 aug. Finn Bax 
15 aug. Vince Verhoeven 
 

H. Luciakerk 
15 aug. Britt Smits 
21 aug. Ties Kramer 
 

Overledenen 
H. Martinuskerk 
03 juli Riek Thijs- Thijs, 81j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
22 juli Gerard Evers, 81 j 
 

H. Luciakerk 
31 juli Francine Thijssen-  

Bekkers, 87j 
14 aug. Irene Robbertsen-   

 Lutterman, 76j 
21 aug. Dinie de Vries-  v. de Laar, 73j 
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Pastoraat voor ouderen en zieken in Geldrop. 
Sinds een aantal jaren is er in Geldrop  
een werkgroep actief met als doelstelling  
aandacht te hebben voor de ouderen en  
zieken in onze parochie in Geldrop. Voor  
ouderen betekent dit dat alle parochianen van  
80 jaar of ouder op hun verjaardag een  
felicitatiekaart ontvangen. Deze kaart wordt indien  
mogelijk persoonlijk afgegeven, waarbij eventueel een praatje 
gemaakt kan worden. Mocht daarin de behoefte worden geuit om 
bezoek te ontvangen, dan wordt er door het lid van onze groep 
positief op gereageerd. Ook met Pasen en Kerstmis ontvangen alle 
80-plussers een kaartje. Daarnaast krijgen onze ouderen bij het 
bereiken van de 90e, 95e of 100e verjaardag een bloemetje bezorgd. 
Bij de 100-jarigen gaat onze pastoor mee op felicitatiebezoek. 
Wanneer bij ons bekend is, dat iemand ziek is, dan wordt er thuis of 
in het ziekenhuis een bezoek gebracht. Ook sturen wij een kaartje 
met een mooie tekst. 
Voor de aandacht aan onze zieken zijn wij afhankelijk van de 
informatie uit onze parochie. Daarom kan iedereen die weet van een 
zieke parochiaan ongeacht de leeftijd, dit doorgeven aan de pastorie 
van de parochie in Geldrop, tel.040-2862364, die dat dan weer 
doorgeeft aan de werkgroep. Bij gelegenheid van Ziekenzondag 
verrassen wij de ons bekende zieken en alle 95-plussers met een roos. 
Onze groep bestaat uit 16 mensen, die met enthousiasme hun 
vrijwilligerswerk uitvoeren voor onze ouderen en zieken. We kunnen 
nog altijd meer mensen gebruiken. Wanneer u belangstelling heeft 
voor dit mooie werk, neem dan contact op met onze parochie via 
het telefoonnummer dat hierboven is vermeld. 
 

Kledinginzameling Mensen in Nood. 
Op zaterdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 is de kledinginzameling van 
Mensen in Nood, onderdeel van Cordaid. U kunt goed gedragen 
kleding in gesloten plastic (vuilnis)zakken inleveren bij de 
H. Brigidakerk, Nieuwedijk 2, of bij de HH Maria en Brigidakerk, 
Papenvoort 4. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan een 
onderwijsproject in Oeganda. Kinderen uit arme gezinnen daar maken 
vaak de basisschool niet af. Om een inkomen te krijgen moeten deze 
kinderen werken op het land of helpen in het huishouden. Cordaid 
geeft financiële steun aan deze gezinnen en ziet er op toe, in 
samenwerking met de plaatselijke onderwijsautoriteiten, dat kinderen 
hun school afmaken. Namens Cordaid onze hartelijke dank. 
 

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 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 

Een zee van licht. 
Ongeveer 40 jaar gelden heeft de 

Bumet de verlichtingsarmaturen 

geschonken aan de Martinuskerk 

te Heeze, waar we hen heel 

dankbaar voor zijn. Na verloop 

van tijd is de elektrische 

installatie aan de binnenzijde van 

de armaturen veranderd door 

ouderdom en zijn de lampen 

energie zuiniger geworden. Dit 

alles is alleen niet ten gunste 

geweest van de kwaliteit van de 

lichtopbrengst. Vandaar dat 

enkele vrijwilligers net voor 

Pasen een proefopstelling 

hebben gemaakt met nieuwe 

verlichting. 

Deze was snel goed bevonden en 

er kwam snel de goedkeuring om 

alle armaturen te vervangen. 

Doordat er een boot vast was 

gelopen in het Suezkanaal heeft 

het helaas lang geduurd voordat 

de nieuwe lampen binnen waren 

en gemonteerd konden worden. 

Inmiddels zijn er enkele 

vrijwilligers van Heeze samen 

met de mensen van klusgroep 

Geldrop in de weer geweest om 

alle armaturen te vervangen, 

waardoor de Martinuskerk de 

komende jaren weer volop 

verlicht is aan de binnenzijde en 

iedereen weer alles goed kan 

zien. 

 

 

 

 

 

 

 



Open Monumentendag 11 en 12 september 

In het weekend van 11 en 12 september vindt de 
jaarlijkse Open monumentendag plaats. In de 
volgende kerken van onze parochie kunt u terecht. 

     Koren 

Onze parochie heeft een grote groep mensen die regelmatig de 
diensten opluisteren. In de afgelopen tijd hebben sommige koren in 
kleine groepjes gezongen en op sommige locaties hebben de koren 
niet gezongen. De meeste koren starten vanaf september weer de 
repetities en gaan de diensten weer opluisteren. Helaas is 
samenzang in de kerken nog niet toegestaan.  
Maar het  is al fijn dat de klanken van de liturgische gezangen klinken 
of weer gaan klinken in onze kerken.  
Door de stilstand van de afgelopen periode is het aantal koorleden 
ook uitgedund. Daarom de vraag: kunt u zingen en wilt u graag onze 
koren ondersteunen geef dit door aan de pastorie,  
zodat we u in contact kunnen brengen met de dirigenten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 11 september: 
H. Brigidakerk te (Geldrop): 
10.00 u. beiaardconcert 
13.00 u. tot 16.00 u. open voor bezichtiging en mogelijkheid voor stil gebed. 
 
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende):  
14.00 u. tot 17.00 u. open voor bezichtiging met een gids voor informatie en mogelijkheid voor stil gebed. 
 
Zondag 12 september: 
H. Brigidakerk (Geldrop): 
13.00 u. tot 16.15 u. open voor bezichtiging met een gids voor informatie en mogelijkheid voor stil gebed. 
16.15 u. tot 17.15 u. orgelconcert door Willem Hörmann 
 
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) 
13.00 u. tot 17.00 u. open voor bezichtiging met een gids voor informatie en mogelijkheid voor stil gebed. 
 
H. Martinuskerk (Heeze) 
12.00u. tot 16.00u. is de kerk vanuit de Mariakapel open en vanuit daar te bezichtigen. 
 
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende):  
15.00 u. tot 17.00 u. open voor bezichtiging met een gids voor informatie en mogelijkheid voor stil gebed. 
 
H. Luciakerk (Mierlo) 
12.00 u. tot 17.00 u. open voor bezichtiging met een gids voor informatie. 
13.00 u. Concert door het Brabants Barok Consort met orgel. 
    Aansluitend orgelmuziek door organist Cor Rooijackers. 
 
H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 
14.00 u. tot 17.00 u. open voor bezichtiging met een gids voor informatie en mogelijkheid voor stil gebed. 
 

 



Pastoor-Deken Spooren 
Voor vele mensen in onze parochie 
is Pastoor-Deken Spooren wel 
bekend, als oud pastoor van 
Geldrop en als Deken komt hij in 
onze parochie regelmatig het 
vormsel toedienen bij 
vormselvieringen.  
Vanaf zondag 8 augustus verblijft 
pastoor Spooren in het ziekenhuis 
in Veldhoven. Hij heeft 
verschillende onderzoeken moeten ondergaan ter voorbereiding op 
de ‘openhartoperatie’ in het Catharinaziekenhuis. Op maandag 23. 
De chirurg kon nadien melden dat de operatie goed is verlopen. 
Twee nieuwe hartkleppen en één omleiding.  Bij de oude 
hartkleppen zijn ontstekingen gevonden die waarschijnlijk de 
oorzaak zijn van de te snel ziek geworden hartkleppen. Daarom zijn  
er vanaf het allereerste begin antibiotica toegediend. Dit zal met 
nader onderzoek doelgericht doorgaan in de komende weken. 
Verschillende onderzoeken in het ziekenhuis zullen nog 
plaatsvinden. Van de intensive care, medium care en nu alweer 
enige tijd op de afdeling cardiologie betekent een voorspoedig 
herstel. Pastoor Spooren is dankbaar voor de vele persoonlijke 
kaarten die hij mocht ontvangen en de bloemengroeten die zijn 
gebracht. 
Ziekenhuisbezoek is niet mogelijk! Een gebed, kaartje of kaarsje is 
altijd gewenst en mag hem ondersteunen in deze voor hem 
moeilijke dagen. Een kaartje ter bemoediging kan via de 
brievenbuspastorie van Valkenswaard, Markt 55, 5554 CA 
Valkenswaard. De post wordt voor hem meegenomen naar het 
ziekenhuis. 
 

Pater Pio Gebedsgroep 
Op de derde vrijdag van de maand is er in de 
H. Brigidakerk (Geldrop) de Pater Pio 
gebedsgroep. Deze avond begint om 18.30 
uur met de vesper (in mei en oktober het 
rozenhoedje) tezamen met aanbidding van 
het Allerheiligst Sacrament.  
Om 19.00 uur vieren we samen de 
eucharistie. Na de dienst is er een 
bijeenkomst in de pastorie, Stationsstraat 
21. Tijdens deze bijeenkomst zal één van de 
teamleden een inleiding houden rond de 
spiritualiteit van Pater Pio.  

   Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 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 

 

 

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 
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. 18.00 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  
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