
Door Jezus hebben we hoop gekregen op het eeuwig leven bij God. Deze hoop wordt uitgedrukt in de 
liturgische kleur groen in de tijd door het jaar, die volgt na de Paastijd. Met de liturgische kleur groen 
willen we ook aangeven dat we samen op weg zijn en toeleven naar een volgende feestdag of 
gedachtenis van een medegeloofsgenoot waarvan we aannemen dat hij of zij reeds bij God leeft.  
Mijn patroonheilige H. Henricus wordt gevierd op 13 juli. Zo heb ik 2 verjaardagen per jaar, een 
naamdag en een geboortedag. Het leven heeft op deze wijze zijn spirituele en zijn materiele kant. Als 
wij het geloof in God willen inplanteren in ons eigen leven, dan is het goed om te realiseren dat de 
schepping uit meer elementen bestaat dan alleen het zichtbare. En dan denk ik aan de liefde. In 
striptekeningen wordt de liefde aangegeven door hartjes, in het normale leven is de uitdrukking van 
liefde blijdschap en vreugde in het hart. 
Ik wens u allen een mooie tijd door het jaar toe, diaken Henri van Leuken. 
 

Nieuwsbrief 
 

 

The afterparty. 
Op  zondag 5 juni en maandag 6 juni vieren we 1e en 2e Pinksterdag. 
Op 2e Pinksterdag wordt de Paaskaars naar de doopkapel verplaatst 
en wordt daarna alleen gebruikt bij bijzondere vieringen. Maar toch 
blijft 2e Pinksterdag een bijzonder geurtje houden. Sinds 2018 vieren 
wij: Heilige Maria, Moeder van de Kerk. Waarom dit feest? De Kerk 
gedenkt dan dat de apostelen en Maria, na de Hemelvaart van de 
Heer, in gebed bijeen waren in afwachting van de H. Geest. De H. 
Geest daalt op Pinksteren, 50e dag na Pasen, op de apostelen en 
Maria neer. Zo is Maria Moeder van de Kerk geworden en 
beschermvrouwe van de opdracht om het evangelie onder de 
volkeren te verkondigen. Maar wat er in de Paastijd gevierd is wordt 
nog eens dunnetjes overgedaan op zondag 12 juni, wanneer we 
vieren dat God één is in 3 Goddelijke Personen, Vader, Zoon en H. 
Geest. Als Christenen zijn wij de enigen die één God belijden in 3 
personen. Het Jodendom en de Islam belijden één God, als één 
Persoon. Voor ons Christenen is God: de Vader de Schepper van al 
wat bestaat, Jezus is het mens geworden Woord van de Vader en de 
H. Geest is de tolk van de H. Schrift. Door Gods Geest aangezet zijn 
mensen tot grote daden gekomen. Maar de Drie-eenheid is ook een 
uitdrukking van de ultieme liefde in God voor ons mensen. Die liefde 
van God voor ons mensen wordt op Sacramentsdag, dit jaar op 
zondag 19 juni, nog eens uitbundig gevierd. We vieren dan dat Jezus 
zijn Lichaam en Bloed aan ons gegeven heeft onder de gedaante van 
brood en wijn, zodat wij door Jezus eeuwig leven zouden bezitten. 
Voor deze overtuiging zijn mensen vervolgd, gemarteld en gedood. 
Onze eigen H. Nicasius, de patroonheilige van onze parochie, is zo’n 
heilige. Samen met zijn medebroeders vormen zij de martelaren van 
Gorcum. We vieren de martelaren van Gorcum op 9 juli en de 
daarop volgende zondag hebben we een openluchtmis op de 
geboorteplaats van Nicasius, namelijk: in het buurtschap Kreijl in 
Heeze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dopeling  
 

H.Luciakerk 
Joep de Langen 
 

Huwelijken en jubilea  
 

H.Brigidakerk 
06 mei Mark van den Reek en   
  Monique Bartels 
21 mei Bart en Julia van Lieshout  
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
27 mei 60-jarig huwelijk van  
  Siem en Leen Liebregts–  
  van Kuijk. 
 

Overledenen 
 

H.Brigidakerk 
24 mei Dinie van den Ing- 
  Hamilton, 89j 
28 mei Leo van Aarle, 89j 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
06 mei Jan van Rooij, 85j 
 

H. Martinuskerk 
18 mei Henk Peeters, 95j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
02 mei Gerrit van Happen, 88j 
17 mei Arie van der Palen, 85j 
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Bedevaart Handel vanuit de Nicasiusparochie 
Programma 354ste bedevaart naar Handel 24, 25 en 26 juni a.s. 
Thema Handelse bedevaart 2022: “Met Maria op weg” 
Vrijdag:  18.30 uur avondgebed met uitstelling in de H.Brigidakerk 
 19.00 uur eucharistieviering in de H. Brigidakerk 
  Aansluitend koffie/thee in het St. Antoniushuis 
Zaterdag: 09.45 uur samenkomst in de H. Brigidakerk 
 10.00 uur vertrek voetgangers naar O.L. Vrouw van Handel 
 16.15 uur aankomst voetgangers in Handel. 
Zondag: Vertrek mensen met de bus naar Handel 
 08.15 uur Kerk in Leende  
 08.30 uur  Kerk in Sterksel  
 08.45 uur  Kerk in Heeze  
 09.15 uur  Kerk in Mierlo  

 08.45 uur  Bushalte Wielewaal nabij Magdalenahof  
 08.50 uur  H. Brigidakerk  
 09.05 uur  HH. Maria en Brigidakerk Zesgehuchten  
 09.15 uur  Bushalte Laan der Vier Heemskinderen nabij  
   Kastanjehof  
 09.30 uur  Sluisstraat/ Witte de Witstraat (Maison St. Cyr)  

 10.45 uur  Kruisweg in het processiepark te Handel.  
 10.45 uur Rozenhoedje in de kerk van Handel. 
 12.00 uur  Eucharistieviering in het park  
   bij slecht weer in de kerk van Handel. 
 Aansluitend korte uitstelling en zegen met het Allerheiligste.  
 13.30 uur  Vertrek voetgangers naar Geldrop  
 14.00 uur  Vertrek bus en fietsers 
 19.15 uur  Aankomst voetgangers in de H. Brigidakerk.  
 
Misintenties kunt u opgeven bij de pastorie in Geldrop  
kosten € 10,00. 
Om met de bus mee naar Handel te gaan zijn buskaartjes te 
verkrijgen voor €2.- p.p. vanaf 1 t/m 15 juni bij de pastorie in 
Geldrop. 
U kunt ook met de bus mee vanuit de locaties Heeze- Leende- 
Mierlo- Sterksel.U wordt dan bij de kerk opgehaald. 
 
Voor meer informatie: Pastorie (St. Antoniushuis), Stationsstraat 21, 
5664 AP, Geldrop, tel.: 040-286 23 64, bereikbaar van ma. t/m vrij. 
tussen 09.00 – 12.00 uur. 
of via bedevaarthandel@parochienicasius.nl 
 

24 juni Geboorte St. Jan de Doper, 
openluchtmis Leenderstrijp. 

24 juni wordt binnen de katholieke traditie de geboortedag gevierd 
van St. Jan de Doper. Rond het St. Jans kapelletje in Leenderstrijp is 
het sinds jaar en dag traditie om op die dag jaarlijks een 
openluchtmis te vieren vanwege het geboortefeest van St. Jan de 
Doper. De viering vindt plaats aan de voet van het kapelletje aan de 
Kapelstraat in Leenderstrijp om 19.30 uur.  Tijdens de H. Mis worden 
traditiegetrouw de St. Janstrossen gezegend die door de bewoners 
van Leenderstrijp zijn geplukt. Van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koffiezondagen 
Elke eerste zondag van de maand 
vindt er koffie drinken plaats in 
het gemeenschapshuis aan de 
Papenvoort na de dienst van 09.30 
uur in de HH. Maria en Brigidakerk 
te Geldrop.  
In het St. Antoniushuis vindt het 
koffie drinken plaats na de dienst 
van 11.00 uur in de H. Brigidakerk 
te Geldrop. De erst volgende 
koffie momenten: 19 jun.- 3 jul. 
24 jul.- 28 jul.- 7 aug.- 21 aug. 
In het Honk te Heeze vindt elke 
zondag na de mis van 11.00 uur in 
de Martinuskerk koffie drinken 
plaats. 

 
Ziekenbezoek 

In onze parochie zijn er nog 
steeds mensen die denken dat de 
parochie automatisch wordt 
geïnformeerd wanneer iemand in 
het ziekenhuis ligt.  
Dit is – met name ten gevolge 
van de strenge privacywetgeving 
– zeker niet het geval.  
Wanneer u het op prijst stelt dat 
er iemand in uw kring bij verblijf 
in het ziekenhuis bezocht wordt, 
wordt u verzocht om dit even 
door te geven aan de pastorie, 
De pastores komen u graag 
bezoeken. Bij voorbaat dank! 
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10 juli om 11.00 uur viering H. Nicasus te Kreijl, Heeze. 
Op 9 juli van het jaar 1752 werden bij Brielle negentien priesters  
en kloosterlingen, voor het merendeel inwoners van Gorcum, 
door de Watergeuzen gedood vanwege hun getuigenis omtrent 
de werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam van Christus in 
de Eucharistie en omtrent het gezag van de paus als zichtbaar 
hoofd van de Kerk. Onder deze negentien martelaren was ook 
de franciscaner pater Nicasius, afkomstig van Heeze, geboren in 
het buurtschap Kreijl.  
Ten prooi aan bespottingen en mishandeling hielden zij moedig 
stand. Ten slotte werden zij door ophanging om het leven gebracht. 
Om hun geloof zijn zij met ere vermeld in de geschiedenis van de 
kerk van Nederland en werden zij in 1867 door paus Pius IX heilig 
verklaard.  
Wij gedenken de H. Nicasius en zijn 18 gezellen die de marteldood 
zijn ondergaan op zondag 10 juli om 11.00 uur in de H. Mis bij het 
kapelletje in het buurtschap Kreijl, nr. 20, te Heeze, waar volgens de 
overlevering Nicasius is geboren.  
In verband met deze viering voor de gehele Nicasiusparochie zal de 
eucharistieviering van 11.00 uur in H. Brigidakerk te Geldrop komen 
te vervallen. We willen alle parochianen uit onze Nicasiusparochie 
uitnodigen om op deze bijzondere plaats deel te nemen aan de 
viering, op de plaats waar de patroon heilige van onze parochie 
geboren is. 

 
Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli 

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van 
Gorcum om het leven kwamen. Het bedevaartsoord staat daar op 
een bijzondere manier bij stil tijdens de Nationale Bedevaart op  
9 juli. De Nationale Bedevaart kan dit jaar voor het eerst sinds de 
coronaperiode weer met velen worden gevierd. “We vieren ons 
geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons 
kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien”, zegt pastoor 
Jack Glas van den Brielle. “Dus kom naar de Nationale Bedevaart op 
9 juli, zodat we met velen samen ons geloof kunnen vieren op deze 
bijzondere historische plaats.” 
Vanuit onze Nicasiusparochie willen we ook met zoveel mogelijk 
mensen deelnemen aan deze bedevaart. 
Daarom nodigen we u uit zich aan te melden om met ons mee te 
trekken naar Den Brielle, waar we samen met vele mensen uit heel 
Nederland om 11.00 uur de mis vieren met als hoofdcelebrant  
Mgr. Van den Hende.  
13.30 uur Rozenhoedje te bidden  
14.30 uur deel te nemen aan de kruisweg  
15.30 uur Vesperviering met sacramentsprocessie en pelgrimszegen.  
17.00 uur vertrek uit Den Briel.  
Voor meer informatie of opgeven kunt u terecht bij de pastorie in 
Geldrop. ma. t/m vrij tussen 09.00 uur en 12.00 uur of via 
geldrop@parochienicasius.nl, bij voldoende aanmeldingen zal er een 
bus rijden. De kosten voor de bedevaart zijn dan €15.- p.p. Opgeven 
voor 30 juni. 
 

Bijeenkomst pauselijk 
gedecoreerden in Den Bosch 

Dit jaar viert de Sint 
Janskathedraal van  
’s-Hertogenbosch haar achtste 
eeuwfeest. Bij gelegenheid van 
dit eeuwfeest worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd.  
Zo heeft onze bisschop op het 
hoogfeest van de apostelen 
Petrus en Paulus, op woensdag 
29 juni, alle pauselijk 
gedecoreerden uitgenodigd voor 
een eucharistieviering  
om 10.30 uur in de St. Jan. 
Aansluitend vindt er een 
samenzijn plaats met onze 
bisschop. Alle pauselijk 
gedecoreerden zijn van harte 
welkom. U kunt zich tot 15 juni 
hiervoor aanmelden via 
aanmelding@bisdomdenbosch.nl
, of tel. 073-5232020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:geldrop@parochienicasius.nl
mailto:aanmelding@bisdomdenbosch.nl
mailto:aanmelding@bisdomdenbosch.nl


Missie comité nieuws. 
Bericht van onze missionaris Herman Leemrijsse in Chili 
Project ter ondersteuning van onze gaarkeuken: 
De Pastoor van Ars parochie is gelegen in de gemeente  
San Miguel, aan de zuidkant  van de stad en is een van de  
ongeveer 30 gemeentes van de hoofdstad Santiago de Chile.  
Als lid van de  congregatie van de Priesters van het H. Hart, werk ik 
met een equipe van drie priesters in deze wijk van ongeveer 30.000 
mensen. Door het verval van de economie en de gevolgen van de 
COVID-epidemie is het aantal werklozen fors gestegen Veel mensen 
moeten de eindjes aan elkaar knopen om te kunnen eten. Als 
parochie werken we al bijna drie jaar met een gaarkeuken , die op 
dit het moment drie keer per week, dinsdags, donderdags en vooral 
op de zondag ruim 100 warme maaltijden uitdeelt, Met name vooral 
in het weekend kan het oplopen tot 150 maaltijden. Vooral op de 
zondagen verstrekken we eten aan families die niet in staat zijn een 
warme maaltijd te serveren voor hun gezin! 
In een gesprek met de voorzitster van onze sociale sector van San 
Miguel, vertelde zij me over het meest noodzakelijke voedsel dat wij 
nu nodig hebben, om door te gaan met de gaarkeuken. Het meest 
noodzakelijke is de aankoop van vlees, olie en verschillende soorten 
groenten. Brood, dat door de regering gesubsidieerd wordt, kopen 
de mensen zelf. Ook het bisdom helpt ons met voedselpakketten. In 
samenspraak met onze voorzitster van het sociaalpastoraat komen 
we met de onderstaande begroting: (in Chileense pesos ₱) 
Proteïnen zoals vlees, eieren, melk en olie: per week:  ₱150.000  
Groeten, aardappels, fruit per week                               ₱100.000 
Dranken: koffie, thee, yoghurt, frisdranken    ₱ 50.000 
Plastic verpakking(bekers, borden etc.    ₱ 35.000 
Overige kosten( vervoer, gasflessen etc.   ₱ 15.000     
      Totaal  ₱ 350.000 
Totaal hebben we per week ₱ 350.000 pesos nodig. Per maand ₱ 
1.400.000 (= 1.600 Euro) en per jaar: ₱ 16.800.000 ( 19.000 Euro)  
Beste mensen: De gevolgen van de COVID- ziekte heeft diepe 
gevolgen gehad en nog vooral onder de armere klassen. Zij kunnen 
geen particuliere ziekenhuizen of doctoren betalen en zijn dus 
aangewezen op de openbare gezondheidszorg en die laat nog al 
eens verstek gaan: lange wachttijden, dure geneesmiddelen en 
overvolle ziekenhuizen. Via onze missieclub uit Geldrop kreeg ik 
bericht dat jullie ons mogelijk zouden kunnen helpen. Bij voorbaat 
hartelijk dank en Gods zegen over uw werk. 
Herman Leemrijsse scj, Pastoor van Ars parochie, Santiago - Chili                                                                                
 NASCHRIFT: Als u  Herman Leemrijsse wilt helpen, kunt u hem 
ondersteunen met een gift. Bankrekening: Parochie H. Nicasius 
NL51RABO 0159716039 O.V.V. Missie Chili Herman Leemrijsse . 
Iedere bijdrage is meer dan welkom. Harry Peters, missiecomité  
 
 

                                                            

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Wo. 12.30 u. eucharistieviering 
 13.00- 14.00 u. aanbidding 
Do. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 19.00 u. eucharistieviering 
Vr. 18.30 u. aanbidding avondgebed 
 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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