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St. Maarten  
Sint Martinus, of Sint Maarten 
(316-397), behoort tot een van 
de meest populaire heiligen van 
onze kerk. Iedereen heeft wel 
eens een afbeelding van  
St. Martinus gezien, waarbij de 
heilige - als soldaat - met een 
zwaard zijn mantel doormidden 
snijdt om de ene helft daarvan 
aan een arme bedelaar te geven. Martinus, geboren uit heidense 
ouders, werd op tweeëntwintigjarige leeftijd gedoopt. 
Aanvankelijk was hij militair maar na zijn doopsel koos hij er voor 
om geheel in dienst te treden van Christus. Na wat 
omzwervingen en vervolgingen die hij moest verduren, stichtte 
hij een klooster in de buurt van Poitiers. Later werd hij bisschop 
van Tours. Van Martinus is bekend dat hij ijverde voor de vrede. 
Tijdens een van zijn missiereizen is hij overleden in 397. Al snel 
kwam de verering op gang.  
Met de heiligverklaring van Martinus gaat de heiligenverering 

een nieuwe episode in binnen de geschiedenis, omdat hij de 

eerste niet-martelaar heilige is van West Europa. Binnen onze 

Nicasiusparochie heeft de kerk van Heeze Martinus als 

beschermheilige. In de kerk aldaar staat ook een heel mooi 

beeld van de heilige, die de helft van zijn mantel afstaat aan de arme bedelaar. De feestdag van de heilige 

Martinus valt dit jaar op vrijdag 11 november. In onze parochie wordt het feest van St. Maarten op twee 

plaatsen bijzonder luister bijgezet: in Heeze en in Leende. In Heeze wordt op zaterdag 12 november een 

lampionnenoptocht gehouden voor kinderen. Deze start om 17.30 uur bij Zorgcentrum het Nicasiushuis. Van 

daaruit vertrekt de stoet naar de pastorietuin en daar wordt het verhaal van St. Martinus en de bedelaar 

verteld en uitgebeeld. In Leende vindt de viering van St. Maarten eveneens plaats op 12 november. Deze 

begint als lampionnenoptocht om 18.30 uur Aansluitend vindt om 19.00 uur de eucharistieviering plaats. 

Iedereen is op beide locaties uitgenodigd om dat mee te maken. 
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Dopeling  
St.- Petrus' Bandenkerk  
2 okt. Vinz van der Palen 
2 okt. Guus Jansen 
8 okt. Knut Bönte 
9 okt. Ize Bax 
23 okt. Ravi Schoone 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
11 okt. Hélène Verberk- van Amelsfort, 87j 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
14 okt. Anny Scheepers-van de Ven, 89j 
22 okt. Eric Struijk, 54j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
22 okt. Wilhelmina Lattimer- van Kuijk, 99j 
28 okt. José Frenken, 79j 
 
Uitvaarten elders 
6 okt. Frans van de Vin, 89j 
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Haal meer uit je geloof en kom naar CaFÉ! 
Ieder jaar trachten we als parochie iets aan te bieden om 
samen met anderen op weg te gaan om de schat van ons 
geloof te ontdekken. Dit jaar bieden we CaFÉ aan, wat staat 
voor Catholic Faith Exploration (verkenning van het katholieke 
geloof). 
CaFE bestaat uit een serie van zeven inleidingen op d.v.d. om 
God beter te leren kennen. Iedere uiteenzetting van + 30 
minuten omvat mime, getuigenissen, muziek en iconen. Na 
afloop van de d.v.d. wordt hierover - aan de hand van enkele 
gespreksvragen - van gedachten gewisseld, onder het genot van een kopje koffie en een drankje. In het 
afgelopen voorjaar hebben de eerste vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit najaar willen we met het oog op 
Advent en Kerstmis de laatste drie van deze thema’s de revue laten passeren: Gods Woord/Gods Geest/Gods 
hoop leren kennen. Na afsluiting krijgt u nog een tekstblad om thuis door te lezen. Hoewel deze tweede serie 
drie avonden omvat, staat elke avond op zichzelf. Het is niet per se noodzakelijk om alle drie bijeenkomsten 
bij te wonen. Uiteraard bent u bij alle bijeenkomsten van harte welkom! 
De bijeenkomsten vinden plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop van 20.00 uur 
tot 21.45 uur op de volgende data: maandag 14 november: Gods Woord leren kennen, woensdag 30 
november: Gods Geest leren kennen, dinsdag 13 december Gods hoop leren kennen. Deelname is kosteloos. 
Aanmelden (zie hieronder) is fijn, maar u kunt ook gewoon binnenlopen.  
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop (pastorie), via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl, of 
telefonisch: 040-2862364, Van harte welkom! 
 

Paus Adrianus VI 
We herdenken dit jaar, dat Adriaan Florisz Boeyens 500 jaren geleden tot paus is 
gekozen en gekroond. Er waren 11 stemrondes in de Sixtijnse Kapel nodig om 
Adriaan te kiezen. Keizer Karel V en koning Frans I van Frankrijk wilden allebei 
graag een bondgenoot in Rome. De kardinalen stonden duidelijk onder hun 
invloed. Adriaan, toen bisschop van Tartossa in Spanje, was voor iedereen een 
acceptabel compromis. Het duurde van 9 januari (verkiezing) tot de kroning op  
31 augustus 1522. In de tussentijd behartigde Willem Enckevoirt de belangen van 
paus Adrianus VI.  
De omstandigheden, waaronder Adriaan aantrad, waren slecht.  
Europa werd bedreigd door de optrekkende Turken. De onderlinge strijd tussen de Europese vorsten. 
Maarten Luther had in 1517 de aanzet gegeven tot de Reformatie.  
In Rome heerste de pest en de schatkist van het Vaticaan was leeg door het feesten van zijn voorganger. 
Onder Adrianus VI was het afgelopen met het feesten. Adrianus onderscheidde zich door zijn sobere 
levenswijze. Hij had oog voor de armen. Met zijn bedachtzame, methodische manier van werken, wilde hij 
hervormingen doorvoeren. Maar elke verandering roept weerstand op. Dat was toen en ook nu. 
Paus Franciscus wil de Kerk ook hervormen. Aandacht voor de kernpunten van het geloof. Zorg voor elkaar, 
met name voor de armsten. Vrede tussen de volkeren. Adrianus VI is de tijd niet gegund om te slagen als 
leidsman van een zoekende Kerk. Pas nu beseffen we hoe wijs hij was en zijn morele gelijk. Paus Johannes 
Paulus II en paus Benedictus XVI onderstreepten het belang van de schuldbelijdenis van de kerk door Adrianus 

opgesteld in 1523, als waardevolle vorm van zelfkritiek. 
Adrianus VI, de enige paus uit de Nederlanden,  heeft in zijn 
korte pontificaat zijn standvastigheid en duidelijkheid tot 
herstructurering van de Kerk tot het behoud van het geloof 
laten zien. Hij demonstreerde het belang van eerlijkheid, 
rechtschapenheid en het aangaan van de dialoog. Een man 
van karakter, die ons ten voorbeeld kan zijn. 
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Help jongeren op weg naar Portugal 
In het weekend van 19/20 november vindt de jaarlijkse collecte plaats voor het 
jongerenwerk in onze parochie. Dit jaar staat de collecte in het teken van de 
Wereld Jongerendagen in Portugal. Wanneer jongeren vertellen over hun ervaring 
tijdens een van de wereldjongerendagen, merk je dat dit voor hen een zeer 
inspirerende gebeurtenis is die hen ook als gelovige mens voedt.  
Met deze collecte willen we middelen inzamelen om jongeren met een krappe 
beurs in de gelegenheid te stellen dit inspirerende gebeuren mee te maken. 
Uiteraard willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. 
 

Mijn WJD-2000 en 2008  
Ik was 14 toen mijn tante mij vroeg om mee op reis te gaan met jongeren die voor hetzelfde doel van over de 
hele wereld bij elkaar zouden komen. Ik had er nog nooit van gehoord: de wereld jongeren dagen. In de 
zomer van 2000 zouden deze plaatsvinden in Rome. De katholieke stad waar juist dit onderwerp geweldig 
goed tot zijn recht zou komen. Omdat er in Geldrop niemand ging of nog niets georganiseerd werd, sloot ik 
me aan bij de groep uit Schoonhoven waarbij mijn neef van dezelfde leeftijd ook deelnam. Ik zou die zomer 15 
worden en dat was de grens om mee te mogen. Dit werd gelukkig goedgekeurd. Mijn eerste reis zonder 
ouders, maar met een bus vol gezellige jongeren. We leerden elkaar al maanden van te voren goed kennen 
door geld in te zamelen op een rommelmarkt, missen in verschillende kerken in Nederland bij te wonen en 
andere activiteiten. Hierdoor kon iedereen met een vertrouwd en goed gevoel gaan. We hadden een tour 
door Europa waarbij we vanuit Nederland naar Echt, Echternach, Trier en zo verder naar Rome gingen. We 
deden verschillende kerken aan en beleefden de missen in verschillende talen.  
Uiteindelijk in Rome, de katholieke wereldstad, werd ik overspoeld door jubelende jongeren die zo 
enthousiast als ze waren voor hetzelfde doel kwamen. Overnachten in scholen, met bonnen eten ophalen, de 
mis volgen en buiten liedjes zingen die iedereen in zijn eigen taal meezong. Het samengevoel werd steeds 
sterker. Samen keken we uit naar de dag dat Paus Johannes Paulus II er zou zijn. En ja het voorbijkomen van 
de pausmobiel raakte me. De gezamenlijke mis met alle jongeren op een groot heuvelachtig veld waarbij je 
ook de nacht doorbracht en miljoenen lichtjes zag, maakte zoveel indruk dat bij mij en alle anderen de 
emoties overspoelden. Er werd gelachen, gehuild, gebeden, gezongen. Zo intens, zo mooi, zo iets wat ik nog 
nooit eerder beleefd had...  
En bij de terugreis naar huis merkte je dat iedereen in de bus met een dubbel gevoel weer richting Nederland 
reed. Dit gevoel weten vast te houden in Nederland? En hoe? Blijven we elkaar nog zien? Na 2 weken zo 
intensief met elkaar op reis te zijn geweest en dag en nacht met elkaar te hebben doorgebracht, ontstonden 
er vele vriendschappen. Dat gevoel is uniek en alleen te beleven als je het aangaat en dus doet! 
Eenmaal thuis zit je snel weer in de waan van de dag, het normale.... maar de herinnering is er voor altijd! 
De jaren verstreken en toen kwam er een flyer voorbij van de WJD in Sydney in 2008 die georganiseerd zou 
worden... even dacht ik: dat zou gaaf zijn. Maar mijn besluit stond vast, de WJD heb ik al eens meegemaakt, 
dus nee..... 
Omdat ik wel van reizen houd en juist in een ongewone cultuur mijn neus wil steken en die wil leren kennen, 
bleef het toch aan mij knagen.  
Ook zou er een sponsor vanuit Geldrop zijn die het de moeite waard vond om mensen vanuit onze parochie in 
Geldrop op pad te sturen om dit te beleven. Ineens dacht ik weer aan dat mooie intense gevoel en de 
jongeren die voor 1 doel die kant op gaan... en dit keer kon ik met een 
vriendin en mijn zusje dit gaan doen, wat maakte dat we na veel te hebben 
gepraat, de knoop doorhakten. WE GAAN! Ook die wereld jongeren dagen 
in Sydney waren geweldig, hetzelfde gevoel kwam terug. We waren 
aangesloten bij bisdom Den Bosch maar trokken vooral op met jongeren die 
we vanuit de Broeders van Sint Jan uit Utrecht en Den Haag goed kenden. 
Het samen beleven en dat met een vriendin en zusje was nog intenser. We 
overnachtten bij hele lieve mensen, de broer van vrienden van mijn ouders. 
Zij hebben ons de stad leren kennen, ons overal naar toe gebracht waar we 
moesten zijn, zodat het voor 3 meiden in een 'big city'  te overzien was.  



Ook de grote mis op het veld met Paus Benedictus XVI was heel bijzonder. Het uitreiken van de hostie voor 
deze miljoenen jongeren kost bijvoorbeeld al een uur. Hoewel ik dat toen niet zo heb ervaren, omdat tijd geen 
rol speelt.  
Na deze mooie week die we beleefden, hebben we er een reis achteraan geplakt. Je gaat maar 1 keer zo ver 
weg. Onvergetelijk om dus de WJD samen met de reis door Australië gecombineerd meegemaakt te kunnen 
hebben.  
Al met al, mooie ervaringen die mij voor altijd bij blijven! 
Groetjes Anne (37) 

Missie comité   
1.Bijdrage aan de gaarkeuken van pater Leemrijsse van de pastorie 

Ars in Santiago Chili. Met pater Leemrijsse in Chili onderhoudt het 

missie comité Geldrop regelmatig contacten. Een noodkreet van 

hem was voor ons missiecomité aanleiding om extra in actie te 

komen. Door het corona gebeuren kwamen ook daar vele mensen 

zonder werk te zitten. Dus geen werk betekent geen inkomen en 

geen uitkeringen. Pater Leemrijsse runt in Santiago een gaarkeuken 

voor de allerarmsten. Door de sterke toename van hongerige 

mensen, was hulp meer dan noodzakelijk. Voor de ergste nood 

hebben we €150 overgemaakt. Bij een Nederlandse stichting 

hebben we aangeklopt voor financiële steun en dat werd in augustus 2022 gehonoreerd met €1000! Het 

bedrag is overgemaakt en geeft aan Pater Leemrijsse de gelegenheid om meer mensen gedurende langere tijd 

te helpen. Zijn dank was groot. We hebben 50 foto’s van hem ontvangen van de situatie rondom  zijn parochie 

in Santiago. 

2.Missie comité Heeze is gestopt. Helaas is het comité gestopt met hun activiteiten. De 3 mensen hebben 

zich jarenlang ingespannen voor hun missie activiteiten. Maar ook hier speelde het ouder worden een grote 

rol. Mochten er mensen uit Heeze en of omgeving zijn die de activiteiten van hen over willen nemen,  laten zij 

zich dan  melden bij de kapelaan of pastoor.          

3. Voortgang overleg met de Stichting St.Gabriel’s Hospital Malawi. Om meer en beter samen te werken met 

pater Kerkhof in Malawi, zijn we in contact gekomen met de 

Nederlandse Stichting St. Gabriel’s hospital.  Zij zijn volledig gericht 

op Malawi en de werkzaamheden van pater Kerkhof. Met het 

bestuur gaan we overleggen hoe wij beter verder kunnen 

samenwerken. U wordt op de hoogte gehouden.  

4. Voortgang renovaties in Malawi. De laatste fase van de 3 

verbouwingen is ingegaan: de renovatie van de verpleegster flat 

van het Mandisi Mission Hospital in Malawi. De werkzaamheden 

vorderen traag door de vele stroomstoringen, tekort aan 

materialen en de hoge kosten daarvan. U wordt op de hoogte gehouden.  

5. Voortgang en resultaten van Sam’s Kledingactie. Ook dit jaar heeft onze comité,s deze actie ondersteund 

met het verzamelen van kleding en schoenen. Op 9 april werden, t.b.v. Oeganda, tientallen zakken tassen en 

dozen afgegeven bij de ingangen van de kerken.  

Het resultaat was dat H. Luciakerk Mierlo 465 kg, de H Brigidakerk 115 kilo en de HH. Maria en Brigidakerk 

195 kilo hebben verzameld. In totaal is in april 775 kilo verzameld.   

De 2e actie was  op 1 oktober. Deze actie was bestemd voor het verbeteren van het basis onderwijs in 

Muramvya Burundi. De opbrengst: H. Brigidakerk 280 kilo, de H. Luciakerk 700 kilo en de HH. Maria en 

Brigidakerk 175 kilo. In totaal 1155 kilo. De totale opbrengst dit jaar was 1930 kilo kleding en schoeisel. Een 

mooi resultaat en een gepaste dank voor onze vrijwilligers voor hun inzet.  

Harry Peters voorzitter missiecomité Geldrop 


