
Nieuwsbrief 
 

 

Op weg naar Pasen 
Is het u ook opgevallen dat elk jaar opnieuw de Matthäus Passion 
van Bach zo vaak in Nederland ten gehore wordt gebracht? Hoe 
komt dat toch? Zijn we dan zo gelovig? Bij vele mensen, christenen 
en niet-christenen, brengt deze muzikale uitvoering diepe ontroering 
teweeg. De muziek raakt de mens. Het gaat verder dan een 
ingrijpende, artistieke ervaring. Heel zeker worden ook persoonlijke 
gevoelens en reacties opgeroepen. 
 

Het lijden blijft een actueel onderwerp. Iedereen krijgt ermee te 
maken. Hoe ga je daarmee om? Als je die verschrikkelijke beelden 
ziet vanuit Oekraïne of waar ook ter wereld, besef je wat lijden 
concreet betekent. Het laat je niet onbewogen. Je ervaart je 
machteloosheid. 
 

Over enkele weken vieren wij de Goede Week. We staan dan stil bij 
het lijden, sterven én verrijzen van Jezus. Met Kerstmis vieren we dat 
Jezus de God-met-ons is, de Emmanuel. Hij staat aan onze kant. Deze 
solidariteit en verbondenheid komt duidelijk tot uiting in de  Goede 
Week, in de tijd tussen Palmzondag en Pasen. We vieren dan Zijn 
verbondenheid met ons in onmacht en pijn, in verlies en verraad, in 
vragen en overgave, in dood en totale uitzichtloosheid. Het eindigt in 
het evangelie van Matteüs met die schreeuw op het kruis: “Mijn 
God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?” Waar is 
God? Waarom grijpt Hij niet in? God zwijgt en de mens leert te 
berusten, zijn onmacht te ervaren. Of mag je schrijven dat de 
gelovige mens zijn leven in Gods hand legt? Ja, hij vertrouwt zijn 
leven aan God toe. Hij blijft geloven in Gods nabijheid, in lijden en 
dood. 
 

Want na Goede Vrijdag komt Pasen, het feest van de 
opstanding. Wij, christenen, geloven dat God die 
Jezus van Nazareth  door de dood heeft heen 
gehaald. Die uitzichtloosheid op het kruis wordt 
doorbroken! Er is hoop, toekomst, eeuwig leven. 
Jezus heeft ons leven gedeeld, tot het uiterste toe, en 
nu laat God zien dat Hij dat leven heeft opengebroken 
tot een ongedachte toekomst. Er is leven na de dood, 
nieuw leven bij de Heer, want die Jezus is uit de dood 
opgewekt. Hij is verrezen, opgestaan. 
Vanuit die gedachte wens ik u allen een vreugdevol 
Pasen toe. Dat ook wij mogen opstaan ten leven. 
Alleluja!! 

p. W. van Meijl, sds  

 
 
  
 
 
 

 
Dopelingen    
H.Brigidakerk 
03 apr. Stanley van der Linden 
03 apr. Tomas Aarts 
 
St.- Petrus' Bandenkerk 
14 mrt. Dexx Rutten 
27 mrt. Maud Schoone 
 
H. Luciakerk 
05 mrt. Lieke van Holstein 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
22 mrt. Henry Janssen, 55j 
25 mrt Renate Willigendael, 32j 
 
H. Martinuskerk 
08 mrt. Riek van de Paal-  

 van Meijl, 78j 
26 mrt. Jacques Hulsman, 79j 
 
H. Luciakerk 
17 mrt. Jeanne Koenen- 

 Verhoeven,75j 
 
 
 

Jaargang 2 l april 2022 l nummer 4 

www.parochienicasius.nl   nieuwsbrief@parochienicasius.nl 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gooischetamtam.nl/wp-content/uploads/2016/02/MP-affiche-met-tekst1.jpg&imgrefurl=http://www.gooischetamtam.nl/start-kaartverkoop-unieke-matthaus-passion-laren/&docid=_NTVC8LkypggoM&tbnid=dH-gRUtcgNcesM:&vet=10ahUKEwjRwZOP2_jSAhVCvRoKHQm4DQEQMwhAKBowGg..i&w=1417&h=1136&bih=955&biw=1920&q=matth%C3%A4us%20passion%20afbeelding&ved=0ahUKEwjRwZOP2_jSAhVCvRoKHQm4DQEQMwhAKBowGg&iact=mrc&uact=8
http://www.parochienicasius.nl/
mailto:nieuwsbrief@parochienicasius.nl


Passieconcert Palmzondag 
Op Palmzondag organiseert de Heilige Nicasius parochie 

Een passieconcert met als thema : " het lijden". 
 

Zondag 10 april om 14.00 uur in de H. Brigidakerk te Geldrop. 
 

Het concert zal worden opgeluisterd door:  
Parochieel dames- en mannenkoor Mierlo 
Irish Mist, Geldrop 
soliste Mirjam Geilenkirchen-Nacken 
pianiste/organiste Masha Chazan 
onder voorbehoud: Het Leends Accoord 

 

Aansluitend koffie /thee in Parochiecentrum St. Antoniushuis 
Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop 

 
De entree is gratis en u bent van harte welkom! 

 

24 april 2021 Zondag van de goddelijke Barmhartigheid 
In het jaar 2000 heeft de H. paus Johannes Paulus II  de tweede 
zondag van Pasen ingesteld als Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid. Ook in onze parochie willen we mensen in de 
gelegenheid stellen om de zondag van de goddelijke barmhartigheid 
te vieren. In verband hiermee zal in de H. Brigidakerk, aansluitend 
aan de H. Mis van 11.00 uur  tot 13.30 uur het Allerheiligst 
Sacrament uitgesteld worden. Tegelijkertijd is er gelegenheid om 
persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. 

 
Boete- en biecht viering  
Als voorbereiding op Pasen is er gelegenheid  
om deel te nemen aan een boete en biechtviering  
op vrijdag 8 april om 17.00 uur in de  
H. Martinuskerk in Heeze of in de Goede Week  
op dinsdag 12 april om 19.00 uur in de H. Brigidakerk te Geldrop.  
In H. Brigidakerk zal voorafgegane van de viering het kerkelijk 
avondgebed gebeden worden om 18.30 uur onder uitstelling van het 
Allerheiligst Sacrament. De eucharistieviering van die dag zal 
plaatsvinden aansluitend aan het ochtendgebed,  
tegen de klok van 9.00 uur. 

 
Bloemenhulde 

Op Goede vrijdag worden mensen 
uitgenodigd om bloemen neer te leggen 
bij het kruis.  
Dit kan na de kruisweg om drie uur in de 
kerken of bij de kruisverering. De bloemen 
die u meebrengt worden vervolgens in 
Geldrop, in de beide kerken in een 
bloemstuk verwerkt dat komt te staan bij 
de Piëta. Dit is de beeltenis van Maria die 
haar Zoon in haar armen heeft liggen 
nadat Hij van het kruis is afgehaald. 

Palmweekend 
Palmpasen  
9 en 10 april, het 
begin van de 
Goede Week,  
de laatste 
vastenzondag 
voor Pasen.  
Op deze dag 
wordt de 
feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem herdacht.  
Volgens de evangeliën wist Jezus 
op dit moment al dat lijden en 
dood hem wachtten. 
De Goede Week begint op Palm- 
of Passiezondag, de zesde zondag 
van de veertigdagentijd en 
eindigt met Paaszaterdag. Het 
doel van de Goede Week is de 
overweging van het lijden en 
sterven van Christus.  De laatste 
dagen van de Goede Week 
- Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paaszaterdag - vormen 
het hoogtepunt van de 
voorbereiding op Pasen. 
De benaming 'Goede Week' 
verwijst naar het gegeven, dat de 
dood dankzij Jezus definitief 
overwonnen is. Lange tijd 
mochten tijdens de Goede Week 
- en dat gold ook voor de daarop 
volgende paasweek - geen zware 
lichamelijke werkzaamheden 
worden verricht.  
Bij het begin van de Goede 
Week, op Palmzondag is er de 
palmwijding. Deze herinnert aan 
het gejuich, waarmee men Jezus 
bij zijn intocht ontving. Tijdens de 
vieringen van dit weekend 
worden in onze kerken de 
palmtakjes gewijd en uitgedeeld. 
Deze kunt nu nadien mee naar 
huisnemen en bij u thuis achter 
het kruis hangen. 
U kunt de oude palmtakjes van 
voorgaande jaren in de kerken 
neer leggen. 
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Goedeweek 
H. Brigidakerk: 
dinsdag 19.00 uur Boete viering met biechtgelegenheid 
Witte donderdag 19.00 uur Eucharistieviering aansluitend aanbidding 
 21.45 uur Dagsluiting 
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg 
Goede Vrijdag 19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer,  
  aansluitend aanbidding 

 21.45 uur Dagsluiting 
Paaszaterdag  21.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag  11.00 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag  11.00 uur Eucharistieviering 
 
H. Maria en Brigidakerk: 
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg 
Paaszaterdag  19.00 uur Paaswake (speciaal voor kinderen) 
Eerste Paasdag  09.30 uur Eucharistieviering 
 
H. Martinuskerk: 
Witte Donderdag  19.00 uur Eucharistieviering aansluitend aanbidding 
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg 
Paaszaterdag  21.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag  11.00 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag  11.00 uur Eucharistieviering 
 
H. Petrus' Bandenkerk: 
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisverering 
Goede Vrijdag 19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer 
Paaszaterdag  21.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag  11.00 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag  10.00 uur Eucharistieviering 
 
H. Luciakerk: 
Witte Donderdag  19.00 uur aanbidding 
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg 
Goede Vrijdag 19.00 uur Herdenking van het lijden van de Heer 
Paaszaterdag  19.00 uur Paaswake 
Eerste Paasdag  09.30 uur Eucharistieviering 
Tweede Paasdag  09.30 uur Eucharistieviering 
 
H. Catharina van Alexandriëkerk: 
Witte Donderdag  19.00 uur Eucharistieviering aansluitend  
  aanbidding tot 21.00 uur 
Eerste Paasdag  09.30 uur Eucharistieviering 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chrismamis, 
woensdag 13 april 2022 

Op de vooravond van Witte 
Donderdag vindt in onze 
kathedrale basiliek van St. jan in 
Den Bosch de jaarlijkse 
Chrismamis plaats.  
Niet alleen worden in die viering 
de olie voor de geloofsleerlingen, 
de zieken en het heilige chrisma 
gewijd, maar ook hernieuwen op 
die avond alle aanwezige 
priesters samen met de 
bisschoppen hun wijdingsbelofte. 
Ieder jaar weer is het een heel 
indrukwekkende viering  
omdat alle priesters voor die 
viering zijn uitgenodigd. 
Parochianen die deze viering mee 
willen maken kunnen op eigen 
gelegenheid naar Den Bosch.  
Het is echter ook mogelijk om, 
deze viering te volgen via: 
https://www.youtube.com/result
s?search_query=sint+jan+den+bo
sch 
 

 
 
 

Raad van Kerken 
Geldrop-Mierlo 

Oecumenische Taize- viering aan 
het begin van de Goede Week. 
Op maandag 11 april, aan het 
begin van de Goede week,  
is er een oecumenische  
Taize-viering in het Kruispunt.  
De viering begint om 19.00 uur. 
Voorgangers in de viering zijn 
dominee Jan-Hendrik Kip en 
pastoor Sjef vd Maazen.  
Iedereen is bij deze viering van 
harte welkom! 

https://www.youtube.com/results?search_query=sint+jan+den+bosch
https://www.youtube.com/results?search_query=sint+jan+den+bosch
https://www.youtube.com/results?search_query=sint+jan+den+bosch


Missie comité nieuws. 
In de afgelopen weken zijn er wederom ontwikkelingen geweest die 
we gaarne met u willen delen. De voortgang van de projecten van 
Pater Kerkhof in Malawi. Voor de inrichting van het ziekenhuis, hebben 
we, van een sponsor uit Nederland een zeer ruime donatie  mogen 

ontvangen van  €5000.-. Met dit 
bedrag er bij hebben we nu reeds 
ruim € 10.000 aan donatie 
ontvangen. Stap voor stap groeien 
we door naar het streefbedrag van 
ruim €14.000. De verpleegstersflat 
is hard toe aan renovatie.  Ruim 
€35.000 is nodig voor het complete 
herstel. Inmiddels is nu ook het dak   

HET LEKKENDE DAK VAN DE                           gaan Lekken. 
VERPLEEGSTERSFLAT IN MANDISI MALAWI 
 

Het missiecomité is naarstig op zoek naar verjonging van de leden 
zodat we de contacten met de paters en zijn medewerkers  in 
Malawi, Chili en Brazilië kunnen vernieuwen en verstevigen.  
De  leden van het jongeren koor zijn reeds door ons benaderd.  
Als er meer belangstelling is om deel te nemen of gewoon meer 
informatie nodig is dan kan dat per persoon of met een groepje. 
  

Het comité heeft een eigen bankrekening die nauwelijks gebruikt 
werd. De rekening kost alleen maar geld, daarom is besloten om 
deze in de maand maart  op te heffen. Op de rekening stond nog 
€530. Daarvan is €500 over gemaakt naar pater Joris Rietveld in 
Brazilië. Hij werd door het bedrag compleet verrast en is daar 
bijzonder blij mee. Zijn “hoofd”kerk wordt op dit moment 
gerenoveerd en iedere cent is meer dan welkom. De resterende €30 
zijn geschonken aan een kleine christelijke organisatie in Nederland. 
Zij zijn bijzonder actief met de hulp aan slachtoffers in de Oekraïne. 
 

Tot slot: doet u ook mee met de kledinginzameling?  
9 april staan we van 10.00 uur  tot 12.00 uur bij de kerken in 
Geldrop centrum, Zesgehuchten en Mierlo!!  
 

Namens het missiecomité Geldrop Harry Peters 
 

Wielerronde van Geldrop 
Op zondag 24 april vindt de wielerronde plaats  
rond de HH. Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten).  
Hierdoor zal de kerk deze dag moeilijker  
te bereiken zijn waardoor de dienst deze dag  
aan zal vangen om 9.00 uur. i.p.v. 9.30 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 18.15 u. kruisweg bidden 
 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) 
Do. 17.00 u. eucharistieviering, 
 aansluitend aanbidding 
Vr. 17.00 u. eucharistieviering, 
 aansluitend de kruisweg bidden 
Za. 19.00 u. eucharistieviering 
Zo. 11.00 u. eucharistieviering 
 

St.- Petrus' Bandenkerk (Leende) 
Za.  16.30 u. eucharistieviering 
 Leenderhof.  
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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