
Nieuwsbrief 
 

Oktobermaand: Maria maand. 
Onze maatschappij wordt op dit moment beheerst door allerlei 
vormen van crisissen. We hebben de klimaatcrisis, diverse vormen 
van oorlogen, mensen die vluchten omdat hun vaderland onveilig 
is, economische crisis vanwege de geld ontwaarding, 
brandstofcrisis, woningcrisis en ga zo maar verder. We hebben 
met ons allen een wereld gemaakt waar de eigen persoon en het 
geld de voornaamste factor zijn geworden in het leven van 
alledag. Daarbij komt dat in onze Westerse wereld wij nog steeds 
misbruik maken van de armoede in de rest van de wereld, om 
onze winsten te verhogen. Bedrijven vestigen zich in landen waar 
de loonkosten en de milieu  eisen anders zijn, dan hier in West 
Europa. Ik zie dat als een vorm van neokolonialisme, gedreven 
door onze zucht naar macht en geld. We proberen onze stoep 
schoon te vegen en de rommel bij de buren te leggen. Van de 
buitenkant ziet het er toch aardig uit. Maar sociaal onrecht en 
uitbuiting van mensen die zichzelf niet kunnen verweren is aan de 
orde van de dag.  
Er zijn pogingen ondernomen, al sinds de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw, om het economisch systeem van de marktwerking te 
vernieuwen en het bij de tijd te brengen. Helaas mislukt dit 
telkens, omdat bepaalde systemen niet willen veranderen 
vanwege het eigen belang. Het is echt niet alleen een economisch 
systeem wat verkeerd is. Het zijn de mensen, die het systeem 
maken. De profeet Amos, Oude Testament, spreekt daarover in 
zijn tijd. Hij klaagt de mensen aan. Ik denk dat Amos, als hij in onze 
tijd had geleefd, ook ons had aangeklaagd bij God. Ook Jezus 
spreekt over onrechtvaardige rentmeesters en over dienaren die 
liever hun talenten gaan begraven in plaats van deze talenten in 
praktijk te brengen. Misschien denkt u wel: je schrijft tegen de 
verkeerde groep mensen. Wij doen alles wat we kunnen als 
Christenen en mensen van goede wil. En toch wil ik “ons” 
aanspreken. Wij hebben met z’n allen een universele en 
missionaire taak. Alleen kunnen we niets, maar samen kunnen we 
veel voor elkaar krijgen. Er zit gelukkig nog heel veel “goed” in deze wereld en het is de moeite waard om er 
voor te vechten, om het kwade te overwinnen door het goede dat in ons mensen leeft. Laten we elkaar en de 
wereld helpen en vragen we daarvoor de hulp van Maria, de moeder van Jezus. Op de bruiloft van Kana was 
de wijn op. Maria sprak tot de bedienden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. In opdracht van Jezus werden de 
6 kruiken, elk met een inhoud van 100 liter, gevuld met water. Het water veranderde in wijn door Jezus 
toedoen. De bruiloft was gered. Stellen wij onze gaven en talenten beschikbaar voor onze medemens en laat 
op voorspraak van Maria het wijnwonder van Kana ook in onze tijd gebeuren. Een mooie oktobermaand 
gewenst. 

Henri van Leuken, diaken. 
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Dopeling  
H.Brigidakerk 
04 sep. Kai Trinekens 
11 sep. Bibi Verhagen 
 

H. Luciakerk 
2 okt. Dave Eggers 
 

Huwelijken  
H.Brigidakerk 
03 sep. Gabriele Federico en  

 Mandy Verschure 
 

Overledenen 
H.Brigidakerk 
03 sep. Ad Arends,79j 
08 sep. Henk Ederveen,92j 
09 sep. Tony de Louw- Gerrits,98j 
27 sep. Erna Verhoeven-Maasakkers,72j 
 

HH. Maria en Brigidakerk 
15 sep. Frans Dielis,82j 
 
H. Martinuskerk  
14 sep. Toos van den Bogaard-    
   Smulders,85j 
19 sep. Nelly Twijfelaars-dekkers,94j 
 

St.- Petrus' Bandenkerk 
05 sep. Nelly Louwers- de Martines, 93j 
21 sep. Siena Cardinaal-Verduijn, 88j 
 

H. Luciakerk 
3 okt. Carla van der Heiden- Liebreks,78j 
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Dikke truiendag in de kerk 
In de afgelopen tijd heeft u het allemaal gemerkt - zeker op de afrekening van uw 
energieleverancier - dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. Op dit moment 
is de prijs van een kubieke meter (m3) aardgas  +/- 4 keer zo hoog dan verleden 
jaar. Voor heel veel mensen levert deze sterk gestegen gasprijs problemen op. 
Gelukkig is ook onze overheid zich daarvan bewust en wil huishoudens zoveel 
mogelijk tegemoetkomen. Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van 
onze Nicasiusparochie heeft dit grote gevolgen. In het verleden was het 
verwarmen van onze kerken reeds duur; echter door deze exorbitante stijging van 
prijzen dreigt het voor de parochie onbetaalbaar te worden. Een overzicht van 
onze energieleverancier Greenchoice over 2021 leert ons dat we als 
Nicasiusparichie als geheel zo’n kleine 100.000 m3 gas per jaar verbruiken. De 
kosten hiervan bedroegen verleden jaar ruim € 78.000, -. Het gasverbruik van onze 6 kerkgebouwen maakt 
hiervan ongeveer twee derde deel uit. Wanneer ons gasverbruik op het huidige niveau blijft, betekent dit een 
drie à viervoudig bedrag aan energiekosten voor gas. Dit gaat helaas te zwaar drukken op de exploitatie van 
onze parochie. In verband hiermee heeft ook het bisdom aan de parochies gevraagd om de 
verwarmingstemperatuur in kerkgebouwen substantieel omlaag te brengen. Door dit alles is het bestuur 
helaas genoodzaakt om de temperatuur in onze kerkgebouwen terug te brengen. In een recentelijk overleg 
van parochiebestuur en pastores is er besloten om met ingang van het weekend van 15 en 16 oktober a.s. de 
kachels in onze kerken een paar graden lager worden gezet van 14 naar 10 graden voor zowel tijdens als 
buiten de vieringen. Deze constante bodemtemperatuur zorgt er enerzijds voor dat het interieur van de kerk 
geen schade oploopt ten gevolge van vocht en dat anderzijds de gasrekening voor de parochie betaalbaar 
blijft. In eerste instantie houden we dit stookbeleid aan tot begin december 2022. Gedurende die tijd zal het 
bestuur het effect van deze temperatuurinstelling zowel voor de bezoekers als het kerkgebouw in de gaten 
houden. Begin december van dit jaar wordt het stookbeleid geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Belangrijk 
daarbij zijn ook uw bevindingen. Uw reacties kunt u altijd aan ons kenbaar maken via de gebruikelijke 
kanalen.  
Als pastores en bestuur vinden het zeer vervelend om dergelijke ingrijpende maatregelen te moeten nemen 
die van ons allen offers vragen. Echter voor het bestuur en de pastores is dit terugbrengen van de 
temperatuur in kerken niet alleen een kwestie van bezuinigen, maar ook een stuk solidariteit met al die 
mensen die in deze tijd thuis de verwarming lager of zelfs uit moeten zetten. Intussen denken we na over wat 
we kunnen doen om het probleem van de koude zoveel mogelijk te verzachten en staan we open voor goede 
ideeën van uw kant.  Tegelijkertijd hopen we op uw begrip. Ons advies is om warm gekleed naar de kerk te 
komen. 

Voorbereiding eerste H. Communie (groep 4)  
De eerste Communie is voor de kinderen een groot feest. We willen zowel de 
kinderen als de ouders goed hierop voorbereiden. De voorbereiding gaat in dit 
najaar al van start.  In deze dagen ontvangen - voor zover mogelijk –  de RK. 
Basisscholen informatie en inschrijfformulieren .Mocht u niets ontvangen hebben 
om welke reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de lokale pastorie, en 
u ontvangt alsnog de informatie thuis. Voor meer informatie kunt u ook te recht 
op onze internetpagina: www.parochienicasius.nl  

 

Vormselvoorbereiding  
Het vormsel is de bevestiging van de doop. Voor de meeste locaties zijn de 
uitnodigingen al de deur uit. In Heeze zal dit jaar geen vormsel plaats vinden. Bij 
het traject zullen ook de ouders van deze vormelingen worden betrokken. De 
voorbereidingen zijn gezellige en informatieve bijeenkomsten. Vanuit onze 
parochie nemen we deel aan de “Power of fire” dag in ’s-Hertogenbosch een dag 
waar alle vormelingen vanuit heel het bisdom elkaar ontmoeten. Meer 
informatie vindt u op de internetpagina: www.parochienicasius.nl. 
De vormheer dit jaar Mgr. R. Mutsaerts. 

http://www.parochienicasius.nl/
http://www.parochienicasius.nl/


Allerheiligen-Allerzielen parochie H.Nicasius 
Allerheiligen  
Op dinsdag 1 november en op woensdag 2 november, viert onze Kerk 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)    dinsdag 1 november om 12.30 uur 
St. Martinus (Heeze):     
St.-Petrus’ Bandenkerk (Leende):  zondag 30 oktober om 10.00 uur 
H. Luciakerk (Mierlo):    zondag 30 oktober om 09.30 uur 
H. Catharina en Alexandriëkerk (Sterksel):   
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):    woensdag 2 november om 19.00 uur  
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):  zondag 30 oktober om 09.30 uur 
St. Martinus (Heeze):     woensdag 2 november om 19.00 uur 
St.-Petrus’ Bandenkerk (Leende):   woensdag 2 november om 19.00 uur 
H. Luciakerk (Mierlo):    zondag 30 oktober om 09.30 uur 
H.Catharina en Alexandriëkerk (Sterksel): zaterdag 29 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. 
gravenzegening 

Op de volgende tijdstippen vindt er gravenzegening plaats:  
Begraafplaats Koninginnestraat Zesgehuchten (Geldrop):   
zondag 30 oktober om +/- 10.45 uur *  
Begraafplaats Dwarsstraat St. Jozef (Geldrop):    
zondag 30 oktober om +/- 12.00 uur  
Begraafplaats Aragorn ’t Zand (Geldrop):     
zondag 30 oktober om 14.30 uur  
Begraafplaats Spoorlaan St. Martinuskerk (Heeze):   
woensdag 2 november om +/- 15.00 uur 
*Aansluitend aan de zondagsviering. 
 

 Oecumenisch Bijbellezen maandag 24 oktober 20.00 uur 
Op maandag 24 oktober om 20.00 uur vindt de tweede 
bijeenkomst van dit seizoen plaats in het St. Antoniushuis samen 
met onze protestantse zusters en broeders rond de Bijbel.  
Samen lezen we, lichten we toe en wisselen we van gedachten 
over het bekende fragment van de ontmoeting tussen Jezus en 
de tollenaar Zacheüs in Jericho uit het evangelie van Lucas.  
Door deel te nemen bereiden we ons al voor op de viering van 
zondag 30 oktober wanneer dit evangelie wordt voorgelezen in 
de kerk. Iedereen is van harte welkom! 



Het WJD-Kruis in Geldrop 
Langzaam maar zeker komen de wereldjongerendagen van 2023 naderbij. Om nu reeds in de sfeer te komen 
en daar naar toe te groeien in de ontmoeting met elkaar, met vele jongeren uit alle 
delen van onze wereld, en met de Heer die met ons meegaat (Mt. 28, 20) maakt van 14 
oktober tot 6 november 2022 het Wereldjongerendagenkruis een tour door Nederland!  
Dit vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht 
door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 
2023 in Lissabon plaatsvinden.  
In het hele land komen jongeren bij elkaar om samen op te trekken met dit bijzondere 
kruis. De pelgrimstocht van het kruis nodigt ons uit om de boodschap van vrede, 
verzoening en verlossing door te geven.  
Op vrijdagmiddag 28 oktober is het WJD-Kruis te gast in Geldrop (in de herfstvakantie).  
Het kruis zal rond 14.00 uur aankomen in de HH. Maria en Brigidakerk te Zesgehuchten. 
Vanwaar we na een kort woord van welkom samen met u en het kruis richting de H. 
Brigidakerk trekken. 
Op vrijdagmiddag 15.00 uur herdenken we elkaar jaar op Goede Vrijdag het sterven van de Heer aan het kruis. 
Zo willen we met het WJD-kruis een kruisweg lopen van de HH. Maria en Brigidakerk naar de H. Brigidakerk 
(Geldrop centrum). Waar we samen met een gebedsviering de middag willen afsluiten. Rond 17.00 uur zal het 
kruis zijn weg vervolgen naar de volgende parochie. Iedereen is van harte welkom om samen met ons de 
kruisweg te lopen en op te trekken met het WJD-Kruis. 
https://www.lisboa2023.org/en/ 

Mijn WJD-2016  
Ik ben 1 keer mee geweest met de Wereld Jongeren Dagen in 2016. Deze dagen vonden plaats in Krakau. Het 
was een totaal nieuw ervaring voor mij.  
Voor vertrek heb ik aan andere mensen gevraagd die al eerder naar de WJD waren geweest, hoe zij die dagen 
hebben ervaren. Dat werd omschreven als een gevoel. Een gevoel dat haast niet te beschrijven was. Dat klonk 
zo mooi, dat ik de WJD mee wilde maken. 
Tijdens de dagen heb ik dat gevoel al snel mogen ervaren. Toen ik op het festival was bij Bielsko-Zywiec zag ik 
dat er veel jongeren bij elkaar kwamen met hetzelfde doel en hetzelfde geloof. Zo zie je dat je niet alleen staat 
in ons geloof. Het was niet alleen het geloof wat mij aansprak, het was ook de gezelligheid. En dat maakt de 
wereld jongeren dagen zo uniek en speciaal.  
Ook had ik een tegenslag. Namelijk mijn opa was in het ziekenhuis opgenomen omdat hij een hartaanval 
gehad had. Dit had mij zo geraakt dat ik de volgende dag aan de 
pastoor gevraagd had om een gebedje te doen voor hem. 
Tijdens de mis werd er met een volle kerk voor hem gebeden.  
De dag daarna hoorde ik dat hij gezond en wel weer het 
ziekenhuis mocht verlaten. Dan merk je dat God barmhartig is 
door gebed en dat hij er voor jou is in goede en slechte tijden.  
Het mooiste moment wat ik mee mocht maken, was de laatste 
avond op het veld. Toen de avond viel werden er kaarsjes 
aangestoken en het veld met miljoenen jongeren werd  stil voor 
gebed. Het bidden werd voor mij daardoor nog mooier en nog 
specialer. 
Wojtek van den Heuvel(27) 
 

Bijeenkomst voor ouders van jonge gezinnen,  
dinsdag 1 november om 20.30 uur 

Dinsdag 1 november (Allerheiligen) is er weer een nieuwe gelegenheid voor 
ouders van jonge gezinnen om met elkaar van gedachte te wisselen over 
thema’s rond geloof en samenleving die ons allen raken. U bent welkom in 
het St. Antoniushuis Stationsstraat 21 te Geldrop. 

https://www.lisboa2023.org/en/


 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 en plezier samengesteld  door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl) 
De kalender is verkrijgbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op de pastorie H.Brigida, 
Stationsstraat 21 en bij Toine Cobben, Hofdael 121. Bent u slecht ter been, en woont u in Geldrop, dan kan de 
kalender ook worden thuisbezorgd. Bel daarvoor Toine Cobben, 040-2856873 of 06-49762983. 
Voor Mierlo is de kalender te bestellen bij Jan Vogels, Bisschop van Mierlostraat 12, tel.0492-662503. 

De prijs van de Gerarduskalender 2023 bedraag € 9,00. 
 

Het mooie werk van het pastoraat voor zieken en ouderen. 
Een van de hoofdtaken van onze geloofsgemeenschap is diaconie. Diaconie zou je kunnen omschrijven als 
aandacht en zorg voor de medemens, vooral voor onze medemens, die het moeilijk heeft.  
Onze parochie H.Nicasius kent een groot aantal werkgroepen, waaronder de werkgroep Pastoraat voor 
Ouderen en Zieken. De taak van de leden van deze werkgroep is het aandacht hebben voor zieken en voor 
ouderen vanaf 80 jaar. 
Al deze ouderen ontvangen op hun verjaardag een felicitatiekaart namens de parochie. Daarnaast krijgen 
ouderen, die de leeftijd van 90, 95 of 100 jaar bereiken een bloemetje op hun verjaardag. De leden van de 
werkgroep bezoeken ook ouderen, die aangegeven hebben daar prijs op te stellen. In elke nieuwsbrief van de 
parochie staat een oproep voor ouderen, die graag bezoek vanuit de parochie willen ontvangen. Als iemand 
daarop reageert, dan gaat iemand van de werkgroep bij deze persoon op bezoek en bepaalt in overleg met 
welke frequentie men weer op bezoek zal komen. 
Met Kerstmis en Pasen wordt bij mensen, die dit nodig hebben, een kaartje in de bus gestopt. De leden van de 
werkgroep, die de mensen op hun lijst het beste kennen, bepalen wie er een kaartje krijgt. 
Ook aan zieken wordt speciaal aandacht besteed. Als bekend is dat iemand in het ziekenhuis is opgenomen, 
wordt daar direct op gereageerd. Op ziekenzondag in september wordt bij elke zieke, die bekend is bij de 
parochie een roos bezorgd. Ook onze 95-plussers verrassen wij met een roos. 
Eenmaal per maand komen we als werkgroep bij elkaar om met elkaar ervaringen te delen en zaken af te 
stemmen. In deze coronatijd werken we op een aan de situatie aangepaste werkwijze.  
Er zijn heel veel ouderen in onze parochie en wij kunnen niet alles doen wat we zouden willen doen. We 
zouden meer mensen willen bezoeken, maar dat is met het huidige aantal leden van onze werkgroep niet 
mogelijk. 
Wanneer u door het bovenstaande verhaal geraakt bent en ook tijd wilt besteden aan dit mooie en dankbare 
werk, neem dan contact op met diaken Henri van Leuken, tel. 06-27346809, of met Toine Cobben, tel. 040-
2856873. Natuurlijk kunt u ook de pastorie bellen 040-2862364. 
De werkzaamheden van de groep worden gecoördineerd door Toine Cobben. We zijn ook op zoek naar 
iemand die hem daarbij zou kunnen ondersteunen om t.z.t. deze taak te kunnen overnemen. 
Geldrop, september 2022 
Toine Cobben 

http://www.kloosterwittem.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  

 

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. 

Met het thema 'Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8) 

voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand 

oktober. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, 

aldus paus Franciscus in zijn jaarlijkse boodschap voor 

Missiezondag. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de 

grootste sloppenwijk van Nairobi. 

In onze parochie wordt de kerkcollectie gehouden op zaterdag 22 

en zondag 23 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  

 
 
 
 

 
Rozenkransgebed 

Gedurende de oktobermaand wordt ook in onze parochie op 
diverse plaatsen de rozenkrans gebeden. In de H. Brigidakerk te 
Geldrop bidden we op dinsdag, donderdag en vrijdag in de 
oktobermaand om 18.30 het rozenhoedje voorafgaand aan de  
H. Mis. Tijdens het rozenkransgebed is ook het Allerheiligst 
Sacrament uitgesteld.  
En elke maandag om 19.00 uur in de St.- Petrus' Bandenkerk te 
Leende in samenwerking met de koren. 
Van harte welkom.  
 

Oecumenische viering  
6 november 2022 
Willibrordzondag 2022 -  
De liefde van Christus beweegt tot eenheid 
en verzoening. Op de zondag in de buurt  
van 7 november vindt er jaarlijks een  
Willibrordviering plaats, dit zal dit jaar zijn  
op zondag 6 november in het protestantse  
kerkje in Heeze om 16.00 uur. 
U bent van harte welkom bij deze viering. 
 

 
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 
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