
    KERSTMIS  2022 
Binnenkort vieren we Kerstmis, het feest dat zoveel 
mensen aanspreekt. Deze mensen bereiden zich hierop 
voor door het licht te ontsteken, in huis, rond het huis, in 
de straten, enz. Ze zorgen voor de nodige versiering en 
sfeer in huis. Mensen willen het licht zien en ervaren in 
deze donkere dagen voor Kerstmis. Zij willen de 
gezelligheid van dit feest, de verbondenheid met elkaar in 
huis, in de vereniging, in de kerk beleven. 
Op 25 december gedenken en vieren wij, christenen, de 
geboorte van Jezus. We staan stil bij zijn geboorte. Uit 
liefde is God mens geworden, is Hij in ons bestaan 
getreden om ons duidelijk te maken hoe we met elkaar 
dienen om te gaan. We zijn immers geschapen naar het 
beeld van God, als evenbeeld van God. (Gen.1,27) Door de 
geboorte van Jezus heeft God ons een blijde en 
vreugdevolle boodschap gebracht. In het kerstevangelie 
(Lc. 2,1-20) brengt de engel des Heren deze boodschap 
over aan de herders: “Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor 
heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer.”  Een redder is ons 
geboren!! Dat woord spreekt voor zichzelf. Jezus wil ons 
redden uit alles wat negatief is, angst, onzekerheid, pijn en 
verdriet.. Hij wil ons redden uit alles wat afbreekt,  
onderdrukt, discrimineert, onmenselijk is. Deze redder laat 
mensen in een spiegel kijken,  zodat ze kunnen zien hoe ze 
met elkaar leven. De kerstboodschap eindigt met die 
andere boodschap, die een groot hemels leger van 
engelen komt bevestigen : “Eer aan God in de hoogste 
hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij 
liefheeft.”(Lc. 2, 14) Staan wij voldoende stil bij deze 
boodschap? Eer aan God !! Ja, daar draait het om. God 
eren en danken voor deze wonderlijke gebeurtenis. Hijzelf 
werd mens. Hij komt aan het licht in een pasgeboren Kind. 
Dat kind is zo goddelijk ontwapenend dat God zijn 
barmhartig en liefdevol aangezicht in Hem laat zien. Zo is 
God. Zo is Hij begaan met zijn mensen. 
Vrede op aarde bij de mensen die Hij liefheeft. Deze 

kerngedachte van Kerstmis is zo moeilijk in praktijk te 
brengen. Waar blijft die vrede als we rondom ons kijken 
en zoveel negatieve dingen vaststellen, dichtbij en veraf? 
En toch blijven we Kerstmis vieren !! Moge het kerstfeest 
ons blijven aanspreken om in vrede en verdraagzaamheid 
met elkaar om te gaan, tot ieders geluk Zalig Kerstfeest. 
Namens pastoraalteam en parochie bestuur EP. W.v. 
Meijl. 
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Weekendvieringen: Zat. Zon. 
Geldrop centrum 19.00 u. 11.00 u. 
Geldrop Zesgehuchten 09.30 u. 
Heeze 19.00 u. 11.00 u. 
Leende 16.30 u.* 10.00 u. 
Mierlo 17.00 u. 09.30 u. 
Sterksel 19.00 u.  
 *Leenderhof verpleegtehuis 

 

Doordeweekse 
vieringen: 
Geldrop centrum: 
  ma. en wo. 12.30 u. 
  di.- do.- .vr. 19.00 u. 
Heeze:  
  do.- vr. 17.00 u. 
Mierlo Hof van Bethanië: 
  ma.- wo. 18.30 u.  

 

Parochiesecretariaat  
Stationsstraat 21, 
5664 AP, Geldrop 
T: 040-2862364 

E: geldrop@parochienicasius.nl 
Openingsuren zijn van ma. t/m vr. 

tussen 09.00 uur en 12.00 uur. 
Buiten deze uren volgt u de instructies 

van het antwoordapparaat. 
 

De lokale kernen zijn tijdelijk 
bereikbaar: 

 

Pastorie Heeze:  
Jan Deckersstraat 22, 5591 HS, Heeze 

 T: 040-22611215  
E: heeze@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Leende-Sterksel:  
Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende 

T: 040-2061215  
E: leende@parochienicasius.nl 
E: sterksel@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Mierlo:  
Heer van Scherpenzeelweg 18,  

5731 EW Mierlo 
T: 0492-661215  

E: mierlo@parochienicasius.nl 
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Het huwelijk ingezegend van: 

H. Brigidakerk: 

11 nov. Davey Hagens en Saira Engels 

In onze Nicasiusparochie hebben we: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilea kerkkoren  
In de maand november staat muziek centraal, we gedenken als kerk op 
22 november de H. Cecilia de patrones van de muziek. Rond de 22ste 
vieren dan ook vele koren hun Ceciliafeest waar bij  de pastores graag de 
zangers alle goeds wensen. Tijdens de bijeenkomsten die de meeste 
koren hebben worden dan ook vaak de jubilarissen gefeliciteerd en in het 
zonnetje gezet. Zo waren er mensen die 12.5- 25- 40 en zelf 50 jaar lid 
waren van verschillende koren. We willen deze mensen van harte 
feliciteren. 
 

Gemengd koor Brigidakerk beëindigt activiteiten 
Door klimmende leeftijden, gezondheidsproblemen en de afgelopen coronacrisis is het gemengd kerkkoor 
van de Brigidakerk in de afgelopen tijd helaas in een steeds meer kwetsbare fase terechtgekomen, ondanks 
alle toewijding voor de liturgische zang. Zo heeft een groepje enthousiaste koorzangers alles in het werk 
gesteld om in de post-coronatijd het kerkkoor weer op de rails te krijgen. Ondanks al die inzet van deze 
mensen deed de realiteit van te weinig zangers de koorleden tot de conclusie komen dat de 
kooractiviteiten van het koor van de Brigidakerk helaas geen doorgang meer kunnen vinden. Op zondag 27 
november hebben de koorleden tijdens een gezellige bijeenkomst herinneringen opgehaald uit de mooie 
koorgeschiedenis en afscheid genomen van het koor. Uiteraard vinden we het heel jammer dat het koor 
haar activiteiten moet stopzetten. Maar als parochie zijn we bovenal dankbaar voor alles wat er gedurende 
vele jaren wel is gebeurd: de vele goed verzorgde vieringen en de prachtige liturgische gezangen 
gedurende zovele jaren. 
 

Kun je nog zingen, zing dan mee!  
Helaas is door omstandigheden aan de zang van het gemengd kerkkoor van 
de H. Brigidakerk een einde gekomen. Toch hopen we dat dit niet het einde 
is van de liturgische zang. Ten tijde van de beëindiging van de activiteiten 
van het Gemengd koor van de H. Brigidakerk is het plan gegroeid om samen 
met een groepje (of twee groepjes) bestaande uit +/- vier personen de 
volkszang in de centrumkerk te ondersteunen.  
Het gaat hier om het samen zingen van de liederen die in het 
weekendliturgieboekje staan en/of de liederen die zijn opgenomen in onze 
parochiebundeltjes.  

Opgenomen door het doopsel: 

HH. Maria en Brigidakerk: 

13 nov. Esmee-Rose Koppe 

H. Martinuskerk: 

6 nov.  Danée Damen 

H. Catharina van Alexandriëkerk: 

16 okt.  Siem Bax 

20 nov. Lexi Bax 

 

Afscheid genomen van en aan Gods liefde aanbevolen: 

HH. Maria en Brigidakerk: 

30 nov.  Louk van den Wildenberg, 89j. 

H. Martinuskerk: 

22 nov.  Mieke van der Heijden- van den Einden, 89j. 

H. Luciakerk: 

16 nov. Nellie Strik-Leenders, 64j. 

09 nov.  Henk Sleegers, 79j. 

25 nov. Jan Hofmans, 82j. 

28 nov.  Greet van Hoek- Smeets, 86j. 

 



Daarom zijn we als parochie op zoek naar een groepje mensen die samen of op toerbeurt de liturgische 
zang van de mensen in de kerk willen ondersteunen onder leiding van een dirigent. Een en ander vraagt 
minimale oefening, maar zal ongetwijfeld een grote steun zijn voor de zang van de parochianen. Iedereen 
die het samen zingen met de mensen in de kerk ter harte gaat is van harte welkom. U kunt zich aanmelden 
bij het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, Geldrop, tel: 040-2862364, of via e-mail: 
geldrop@parochienicasius.nl . De eerste uitdaging van de te vormen groep zou zijn de te zingen 
kerstliederen  ondersteunen tijdens de hoogmis van Kerstmis op 25 december a.s. in de H. Brigidakerk om 
11.00 uur. Schroom niet en wees welkom! 
 

Parochieel dameskoor van de H. Luciakerk past zich aan vanwege veranderende tijden 
We kunnen er niet om heen, ook in Mierlo hebben de parochiële koren te maken met een terug lopend 
ledenaantal en de gevolgen daarvan.  Met name het  parochieel dameskoor heeft daarom een drastisch 
besluit genomen.  
Vijfenvijftig jaar geleden  werd het dameskoor opgericht. Voor die tijd bestond er alleen een mannenkoor. 
Maar omdat dit niet meer kon voorzien in voldoende zangers voor de doordeweekse -, rouw- en 
trouwdiensten zijn de dames te hulp geschoten. Dat heeft jarenlang prima gewerkt. Het ledenaantal van 
het dameskoor groeide zelfs boven dat van het mannenkoor uit. Ook de zaterdagse viering stond op het 
programma van het dameskoor. De vieringen op hoogfeestdagen werden samen door beide koren 
opgeluisterd. 
Twee dingen zijn van groot belang voor beide koren en dat zijn als eerste;  het plezier in het zingen. En als 
tweede;  kwalitatief goed voor de dag komen.  Een paar jaar geleden echter constateerde het dameskoor 
dat de kwaliteit terug liep door diverse omstandigheden en dat daardoor ook het plezier in zingen minder 
werd. Toen hebben de dames aan de bel  getrokken en is het mannenkoor te hulp geschoten. Sinds die tijd 
verzorgt het dames- en mannenkoor de doordeweekse rouw- en trouwdiensten.   
Laten we niet vergeten dat de coronatijd  voor iedereen behoorlijk wat impact heeft gehad. Misschien dat 
het een en ander daar ook door versneld is. De tijd na lock downs en afstand houden is toch anders dan we 
gewend waren. Ook komen we er nu achter dat het koor op zaterdag niet meer is wat het is geweest. 
Samen met het mannenkoor is naar oplossingen gezocht. Belangrijk is nog steeds de eigen identiteit van 
beide koren.  Dus een gemengd koor is vooralsnog niet aan de orde. Wat wel besloten is, is dat het 
parochieel dameskoor  niet meer als zelfstandig koor optreedt.  De H. Missen op zaterdag om 17.00 uur 
zullen dan ook niet meer door hen alleen gezongen worden.  Het mannenkoor schiet hen ook hier te hulp 
en een keer per maand op zaterdag wordt er samen gezongen en een of twee keer per maand is er op 
zondag samenzang. De overige zondagsmissen worden 
ingevuld door het mannenkoor of Joko. Op hoogfeestdagen 
zullen dames- en mannenkoor er zoals gewoonlijk samen 
stemmige vieringen van maken. Cor Rooijackers zal de 
missen op zaterdag met orgelspel  opluisteren.  
Met deze stappen denken we niet de oplossing voor de 
toekomst te hebben maar wel weer een tijdje vooruit te 
kunnen. Dit vraagt om meevieren van beide koren. We 
behouden zo het dameskoor zodat we ook met bijzondere 
vieringen en de feestdagen mooi voor de dag kunnen 
komen.  
 

Café avond dinsdag 13 december 
Op dinsdag 13 december om 20.00 uur vindt de laatste van de zeven CaFÉ-avonden 

plaats in het St. Antoniushuis. Het thema van deze laatste avond is ‘Gods hoop 

leren kennen’. Ook wanneer u de vorige bijeenkomsten geheel of gedeeltelijk heeft 

gemist, bent u van harte welkom! Deelname is kosteloos. 
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Samen op weg naar Kerstmis: Het geboorteverhaal van Jezus volgens Matteüs 
Oecumenisch Bijbellezen woensdag 14 december 20.00 uur 

In onze laatste bijeenkomst van het oecumenisch Bijbellezen dit kalenderjaar verdiepen we ons in het 
geboorteverhaal van Jezus volgens de evangelist Matteüs. Het geboorteverhaal van Jezus volgens Matteüs 
is wat minder bekend dan het overbekende geboorteverhaal van Lucas wat verhaalt over de geboorte van 
Jezus in de stal en over de boodschap van de engel aan de herders. Bij Matteüs horen we het 
geboorteverhaal van Jezus vanuit het perspectief van Jozef. Minder bekend, 
maar niet minder vol van betekenis en zin. In de protestantse kerk zal dit 
evangelie gelezen worden tijdens de viering met Kerstmis op 25 december, 
in de katholieke kerk op de vierde zondag van de Advent (17/18 december). 
Samen met onze protestantse broeders en zusters willen we ons buigen 
over de tekst. De avond wordt geleid door dominee Jan-Hendrik Kip en 
pastoor Sjef van der Maazen. Hoewel het altijd goed is om een Bijbel mee te 
nemen, worden de teksten voor die bijeenkomst aangereikt. Iedereen is van 
harte welkom op woensdag 14 december om 20.00 uur in het  
St. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te Geldrop.  
 

Voortgang Missie comité maand december 2022 Nr7 
De maand december is een bijzondere maand voor ons comité in Geldrop. Het is een maand van afscheid 
nemen van leden: Willemien van der Heijden en Buddy Hoyer. Willemien heeft in de 30 jaren vele taken 
verricht. Op verzoek van de toenmalige pastoor Jan Vogels, lid van het MOV ( Missie-
ontwikkelingssamenwerking-Vrede.) werd zij lid. Het takenpakket voor de leden was toen: 1.Een thuisfront 
voor de missionarissen uit ons eigen parochie.`2.Schriftelijke contacten onderhouden met de paters Bakers 
en Ino Gijberts in Suriname. 3.Ophalen van oud papier. 4. Publicaties en contacten maken met de priesters 
als zij op vakantie kwamen.  5. Met Hans Festen ging Willemien ook naar de Gemeente vergaderingen en 
spraken daar over de Gemeentelijke-  en ontwikkelingssamenwerkingen. 6.Periodieke bezoeken aan 
basisscholen. 7. Op het Kasteelterrein werd het regenboog festival/Andere Mert gehouden.  Willemien zat 
in het organisatie comité en verrichtte allerlei hand en spandiensten. De laatste jaren was Willemien onze 
secretaris.  Kortom Willemien kijkt met voldoening terug  op 30 mooie en vruchtbare jaren.  
Ons comité is  trots op wat zij allemaal gedaan heeft voor het goede doel: missie en het uitdragen van 
Liefde voor de medemens. Buddy Hoyer is begonnen op 21 mei 2010 en stopt tegelijkertijd met Willemien. 
Ook in 2010 was het comité klein van bezetting:  Hans Festen, Bert van Leijsen, Henri van Leuken en 
Willemien van der Heijden. De betrokkenheid van deze mensen bij onze missionarissen inspireerde hem 
om hieraan te blijven werken. Hij hanteert de slogan van zijn moeder: ZORG DAT JE HET GOED HEBT EN 
ALS JE HET KUNT, DEEL MET DE ANDEREN.  Dat doet hij samen met zijn vrouw al vele jaren op Bali. Extra 
inspiratie kreeg hij op Celebes/ Sulawesie bij pater  Jos van Rooy. Schrijnende armoede was daar maar ook 
de liefde van de moslim bevolking  voor de hongerlijdende kinderen in het Katholieke opvanghuis. In onze 
parochie ben je altijd de rots in de branding bij de half jaarlijkse kleding inzameling actie.  Kou of geen kou 
hij was altijd paraat. Als hij naar de zondag dienst komt is er altijd een vriendelijk gebaar, een glimlach en 
een Indonesische begroeting aan de collectanten achter in de 
kerk. Buddy en Willemien heel hartelijk dank namens ons 
team voor jullie inzet en we wensen jullie nog , onder Gods 
zegen vele mooie jaren toe. SELAMAT TINGAL = TOT ZIENS. 
Voortgang Malawi: alle renovaties  aan het  ziekenhuis en de 
verpleegstersflat  zijn zo goed als gereed. Van een goede 
kennis hebben we 7 volle dozen met medische  spullen 
gekregen voor Lombok. Helaas heeft de overheid aldaar de 
grenzen dichtgegooid voor allerlei soorten materialen uit het 
buitenland. Jacob van Dijk (gepensioneerd huisarts) en 
bestuurslid van de stichting ST. Gabriel’s hospital Malawi, zou 
op 3 november naar Malawi/pater Kerkhof vliegen.  



Een dag eerder is Jacob naar Geldrop gekomen en heeft alle dozen opgeladen. Een deel daarvan reeds 
meegenomen in zijn koffer en afgegeven aan de leiding in het ziekenhuis Mandisi. Wordt vervolgd.  
Helaas moeten wij tot onze spijt, het jaarlijkse Driekoningen zingen in Zesgehuchten stoppen ,wegens te 
weinig belangstelling van kinderen en hun begeleiders. In de praktijk waren er nauwelijks twee groepen 
met zeer jonge kinderen. Dit betekent dat er slechts enkele routes gelopen konden worden.  
Wel willen we als missiegroep deelnemen aan de kerstmarkt in huize Bethanië in Mierlo en het 
Champagne  concert van Euphonia dd 28-1-2023.  
Ons team wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gezond 2023.  
 

Adventsactie 
Tijdens het weekend van de derde advent op 10 en 11 december zal er in de kerken een extra collecte plaats vinden 

voor de Adventsactie. We vragen aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een 
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven 
kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun 
toewijding en hun liefde een verschil maken.  
Voor meer informatie www.vastenactie.nl 
Laten we alle kinderen een kans geven op een goede 
start in het leven. 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage  
is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
 

Kerstbomen en coniferen 
Elk jaar proberen we in de H. Brigidakerk een mooi kerst tafereel te maken met de kerststal. Daarvoor 
hebben we kerstbomen en coniferen nodig. Helaas, de adressen waar we in het verleden terecht konden 
voor groen zijn er niet meer. Vandaar de vraag: heeft er nog iemand een conifeer of kerstboom in zijn haar 
tuin die ze kwijt willen? Laat dit dan horen aan koster M. Jongen 040-2862364. 
 

Een innerlijke weg naar Kerstmis: boete- en biechtviering 
Om ons innerlijk voor te bereiden op Kerstmis wordt ons op dinsdag 20 december om 19.00 
uur een boete- en biechtviering aangeboden in de H. Brigidakerk (Geldrop).  
Aansluitend aan de boeteviering is er gelegenheid voor hen die dat op prijs  
stellen om persoonlijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.  
In verband met deze voorbereidingsplechtigheid zal de avondmis van die  
dinsdag verplaatst worden naar de ochtend, aansluitend aan het ochtendgebed  
U bent van harte welkom! 
 

Kerstconcert 
Op zondag 11 december organiseert de 
orgel stichting in de  
H. Brigidakerk een kerstconcert  
om 15:00 uur.  
Harmonium,  
Alt-violiste en 8 vocalisten.  
Een echte aanrader...  
Op veler verzoek! 
Kerst in Contrast,  
Euwe en Sybolt de Jong,  
orgel en harmoniums,  
Raquel Roldan i Montserrat,  
altviool,  
Acht vocalisten   



Vieringen tijdens de feestdagen 

Kerstavond 24 december  
H. Brigidakerk (Geldrop)  
18.00 uur kinderviering speciaal voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 8 jaar 
20.00 uur eucharistieviering  m.m.v. het Brigida Anúnakoor 
22.00 uur woord en communieviering  m.m.v. het Brigida Anúnakoor 
00.00 uur eucharistieviering  m.m.v. het Brigida Anúnakoor 
 

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)  
18.00 uur eucharistieviering  m.m.v. Sing it Out 
 

H. Martinuskerk (Heeze)  
18.00 uur eucharistieviering  
22.00 uur eucharistieviering  
 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)  
15.30 uur eucharistieviering 
Leenderhof  
18.30 uur gezinsviering met kerstspel  
20.30 uur kerstviering m.m.v. zanggroep Switch 
 

H. Luciakerk (Mierlo)  
18.00 uur woord en communieviering speciaal voor gezinnen 
19.30 uur voorprogramma m.m.v. het dames en mannenkoor 

20.00 uur eucharistieviering m.m.v. het dames en mannenkoor 

22.00 uur eucharistieviering m.m.v. zanggroep Joko 
 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 
20.30 uur viering m.m.v. het parochieel dameskoor 

 

1ste kerstdag 25 december 2ste kerstdag 26 december 

H. Brigidakerk (Geldrop)   H. Brigidakerk (Geldrop)   
11.00 uur eucharistieviering  met zang 11.00 uur eucharistieviering  met zang 
14.30 uur kindje wiegen speciaal voor de peuters en 
kleuters 

  
  

 

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) 

09.30 uur eucharistieviering  m.m.v. het gemengd koor Geen viering   
 

H. Martinuskerk (Heeze)   H. Martinuskerk (Heeze)   
11.00 uur eucharistieviering   11.00 uur eucharistieviering   
 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende) 
 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende) 

11.00 uur eucharistieviering 
m.m.v. het parochieel  10.00 uur eucharistieviering m.m.v. dameskoor 

dames en mannenkoor     
 

H. Luciakerk (Mierlo)   H. Luciakerk (Mierlo)   

09.30 uur eucharistieviering 
m.m.v. het  
dames en mannenkoor 

09.30 uur eucharistieviering 
m.m.v. het  
dames en mannenkoor 

11.30 uur kerstvieren  met zanggroep Joko     
 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 

09.30 uur gezinsviering m.m.v. Midlife Geen viering   

11.00 uur kerstviering 
m.m.v. Muziekvereniging      
De Heerlijkheid     



Oudejaarsdag 31 december Nieuwsjaardag 1 januari  
H. Brigidakerk (Geldrop)  H. Brigidakerk (Geldrop)  
18.30 uur eucharistieviering  met zang 11.00 uur eucharistieviering  met zang 
 

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) 

Geen viering  09.30 uur eucharistieviering  
 

H. Martinuskerk (Heeze)  
H. Martinuskerk (Heeze) 

 
18.00 uur eucharistieviering  11.00 uur eucharistieviering  
 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende) H. Petrus’ Bandenkerk (Leende) 

Geen viering  11.00 uur eucharistieviering  
 

H. Luciakerk (Mierlo)  
H. Luciakerk (Mierlo) 

 

17.00 uur eucharistieviering 
m.m.v. zanggroep 
Joko 

09.30 uur eucharistieviering 
m.m.v. het  
dames en mannenkoor 

 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 

Geen viering 
 

10.00 uur eucharistieviering 
m.m.v. parochieel 
dameskoor 

 

Kerststal bezoek 
H. Brigidakerk (Geldrop) 

1ste en 2de kerstdag is de kerk open vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur 

28 december van 13.00 uur tot 16.00 uur 
 

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) 

1ste kerstdag is de kerk open vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur 

2de kerstdag is de kerk gesloten 
 

H. Martinuskerk (Heeze) 
1ste en 2de kerstdag is de kerk open vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur 
 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende) 

1ste kerstdag is de kerk open van 13.00 uur tot 17.00 uur 

2de kerstdag is de kerk open van 15.00 uur tot 17.00 uur 
 

H. Luciakerk (Mierlo) 
Vóór en na de viering 
 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel) 
Vóór en na de viering 

 

Kindjewiegen Korte kerstviering voor peuters, kleuters en familie 
Eerste kerstdag 25 december om 14:30 uur is er een speciale viering 
voor peuters, kleuters en hun familie in de H. Brigidakerk in Geldrop 
centrum. Het kerstverhaal wordt verteld, aangekleed met plaatjes 
en filmpjes uit het boek van Dick Bruna. Tussendoor zingen we 
samen kerstliedjes die de kinderen misschien al kennen. Na een half 
uurtje samenzijn sluiten we af. De kinderen brengen kindje Jezus 
samen met de pastoor naar Jozef en Maria in de kerststal. 
Aansluitend is er na afloop voor iedereen wat te drinken en iets 
lekkers. Voor de kinderen een mooie manier om kennis te maken 
met het kerstverhaal en in de kerk naar de grote stal te kijken. 
 



 
 


