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Allerheiligen-Allerzielen 2018 
Iedereen kan wel een heilige noemen, of soms kennen 
mensen zelfs iets van het verhaal van hun leven.  
De heiligen die wij kennen, zoals Maria, Jozef, 
Benedictus, Franciscus, Moeder Teresa, zijn heiligen die 
officieel door de Kerk als zodanig verklaard zijn.  
Wij weten dat ze heilig zijn door hun levenswandel 
waarin ze getuigen waren van Gods liefde en omdat er 
op hun voorspraak bijzondere dingen zijn gebeurd, zoals genezingen, vertrouwen 
we er op dat zij dicht bij God zijn in de hemel en dus heilig. Wij kennen een aantal 
heiligen, maar God kent alle heiligen en uiteindelijk is het ook onze roeping om 
heilig te worden. Omdat we niemand van die heiligen willen vergeten gedenken 
we hen in één feest op 1 november dat Allerheiligen heet. 
Met Allerzielen bidden we bijzonder voor hen die uit dit leven zijn heengegaan, 
maar nog op weg zijn naar de Heer. Samen met de hemelse gemeenschap vormt 
het volk van God, met hen die - waar dan ook -  nog onderweg zijn, één 
gemeenschap door de banden van verwantschap en liefde in Jezus die onze 
Verlosser is tot eeuwig leven. 
 

In onze parochie vieren we Allerheiligen op donderdag 1 november in de 
centrumkerk tijdens de H. Mis van 19.00 uur. 
Tijdens de viering van Allerzielen herdenken we en bidden we bijzonder voor 
de overledenen van het afgelopen jaar ( 2 november 2017 – 2 november 
2018). De vieringen zijn als volgt:  
H. Brigida kerk: vrijdag 2 november om 19.00 uur  
HH. Maria en Brigida kerk: zondag 4 november om 9.30 uur  
Op de volgende tijdstippen op zondag 4 november vindt er gravenzegening 
plaats: Koninginnestraat (Zesgehuchten): + 10.45 uur (aansluitend aan de H. 
Mis van 9.30 uur),  
Dwarsstraat (H. Jozef): 12.00 uur, Aragorn (’t Zand): 14.30 uur. 



Paus roept op tot rozenkransgebed in oktober 
Paus Franciscus heeft alle katholieken opgeroepen in oktober de rozenkrans te 
bidden voor de bescherming van de Kerk, die zich in "geestelijke turbulentie" 
bevindt.  Tijdens de oktobermaand bidden we in de H.Brigidakerk voorafgaand 
aan de H. Eucharistie van dinsdag t/m vrijdag samen vanaf 18.30 uur het 
rozenhoedje. Iedereen is van harte welkom om te bidden, samen met Maria. 
 

C.D. Kapelaan Bart Theunissen 
Onze oud stagiair en kapelaan Bart Theunissen voert 
een actief pastoraat waarbij hij de Blijde Boodschap 
van Jezus wil doorgeven aan mensen van vandaag. 
Inmiddels heeft hij een nieuw medium aangeboord:  
de c.d. Onder de titel ‘Laat de hoop u blij maken’ biedt 
kapelaan Bart meditatieve teksten en gezangen aan op 
een c.d. die u gratis vindt in onze kerken, zolang de 
voorraad strekt. Veel inspiratie toegewenst. 
 

Oecumenische viering  4 november 2018 
Door omstandigheden in onze beide kerken kan onze jaarlijkse Willibrordviering 
niet plaatsvinden, zoals we gebruikelijk zijn in de ochtenduren van de zondag in 
de buurt van de gedenkdag van de H. Willibrord. Om die reden hebben we er voor 
gekozen om de viering als een vesperdienst plaats te laten vinden in de 
protestantse kerk het Kruispunt op zondagavond 4 november om 19.00 uur. Het 
thema van Willibrordzondag is samen wandelen, bidden en werken… 
 

Dank aan medewerkers en deelnemers van de parochiedag 2018 
Zondag 23 september was het dubbel feest in onze parochie. Onze jaarlijkse 
parochiedag vond plaats en tegelijkertijd mochten we het zilveren jubileum 
vieren van onze diaken Henri van Leuken. Velen hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om diaken Henri van leuken en echtgenote Hildegard te 
feliciteren. Ondanks het slechte weer waarmee we te kampen hadden is alles 
uitstekend verlopen. ’s Middags werd er door zuster Madeleine van de 
Missiezusters van het Kostbaar Bloed een inspirerende lezing gehouden met 
als thema vertrouwen. Heel veel dank zijn we verschuldigd aan de vele 
medewerkers, vrijwillig en professioneel, zonder welke dit alles niet had 
kunnen plaatsvinden en ook aan de bezoekers. Er is heel veel werk verzet door 
zeer velen en dat alles in een goede harmonie. Heel veel dank voor allen die 
op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen en op deze manier 
geloofsgemeenschap hebben gevormd! 
 



Oecumenisch Bijbellezen  
In dit nieuwe seizoen gaan we weer uit beide kerken, katholiek en protestants, 
naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We 
vertellen elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons 
daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die 
in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet 
geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, maar u mag ook zomaar 
binnenlopen voor een avond. De avonden worden geleid door pastoor Sjef van 
der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20.00 uur in het  
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21: 
2018 
op maandag 22 oktober voor zondag 25 oktober 
op maandag 10 december voor Kerstmis 25 december 
2019  
op maandag 18 februari voor zondag 24 februari 
op maandag 18 maart voor zondag 24 maart 
op maandag 6 mei voor zondag 12 mei 
Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06, 
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64.  
Van harte welkom! 

 
Gerarderduskalender 2019. 
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 allerhande onderwerpen. 
Ideaal om elke dag mee te beginnen. 
De opbrengst van de kalender (Prijs € 7,25 per stuk) 
komt ten goede aan alle activiteiten, die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd.  
U kunt de kalender afhalen op de pastorie Stationsstraat 
21 op ma. t/m vrij. van 09.00 uur tot 12.00 uur, of bij 
Toine Cobben, Hofdael 121. Voor mensen die slecht ter 
been zijn bestaat de mogelijkheid om de kalender 
thuisbezorgd te krijgen. Bel daarvoor Toine Cobben, 
telnr. 040-2856873. 
 



Gezinsvieringen en kinderwoorddiensten 
Verschillende keren per maand zijn er in onze parochie gezinsvieringen en 
kinderwoorddiensten. We geven u hieronder een overzicht van deze 
vieringen voor de komende maand, zodat u er alvast rekening mee kunt 
houden. 
 

In de H. Brigidakerk 11.15 uur (tenzij anders aangegeven): 
zondag 14 oktober  kinderwoorddienst 
zondag 21 oktober  kinderwoorddienst 
zondag 28 oktober  gezinsviering 
 

In de HH. Maria en Brigidakerk 09.30 uur (tenzij anders aangegeven): 
zondag 28 oktober  gezinsviering 
 
Helpt u mee aan een gastvrije en schone kerkruimte?  
Als Nicasiusparochie willen we een 
gastvrije gemeenschap zijn, waar mensen 
zich welkom weten. We hebben immers 
een Blijde Boodschap te verkondigen. 
Gastvrij willen zijn betekent ook mensen 
goed willen ontvangen. Een schone 
omgeving, een schone kerk, nodigt 
mensen uit om er te komen. In onze 
beide Geldropse kerken zijn er 
verschillende mensen die daarvoor 
zorgen met het schoonmaken van onze 
kerkgebouwen. Daar zijn we als parochie zeer dankbaar voor.  
De laatste tijd wordt dit echter steeds moeilijker. Want in verband met 
leeftijd en/of gezondheid zijn er rond beide kerken mensen gestopt die 
door schoonmaken werken aan een gastvrije kerkruimte. Toch vinden we 
het belangrijk dat onze kerken schoon zijn om mensen goed te ontvangen. 
Daarom zijn we in beide kerken dringend op zoek naar mensen die ons 
willen helpen. In de centrumkerk vindt het schoonmaken plaats iedere 
donderdagochtend van 9.00 uur tot 10.30 uur, in de Maria en Brigidakerk 
gebeurt dit om de veertien dagen op maandagochtend van 8.30 uur tot 
10.00 uur. Helpt u ons mee? 
 



Een plaats van ontmoeting roept om uw hulp. 
De kerken zijn een plaats van ontmoeting. Paus Franciscus heeft al 
meerdere malen aangegeven: zet de deuren open. Van de H. Brigidakerk 
staan de deuren dagelijks open om een kaarsje aan te steken in de 
Jozef/gedachteniskapel of Mariakapel. Op woensdagen en zaterdagen is de 
gehele kerk open voor ontmoeting en bezichtiging. Helaas door overlijden 
en ouderdom zijn er nog maar weinig mensen die het ons mogelijk maken 
om dit te blijven doen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die 2 of 3 
maal per maand een anderhalf uur in de kerk toezicht willen houden. 
Dat kan zijn van 13.00 uur t/m 14.30 uur of van 14.30 uur t/m 16.00 uur. 
Wilt u ons helpen dan kunt u contact opnemen met Koster Mark Jongen. 
 

Dopelingen van de afgelopen maand: 
2 sep. Bart van Stipdonk 9 sep. Jaylena van der Putten 
9 sep. Luc van Rooij 15 sep.  Fabio Canters 
16 sep. Elise Verstappen 16 sep.  Levi Schenkelaars 
30 sep. Bente Wetzer 
 

Huwelijksvieringen: 
8 sep. Jeroen Hendricks en Sofie Pennings 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
11 sep. Toon Thijs, geboren op 9 jun. 1934 en overleden op 6 sep. 2018  
 (H. Brigidakerk) 
12 sep. Helma Vervoort- Lier, geboren op 19 aug. 1933 en overleden op  

7 sep. 2018 (H. Brigidakerk) 
19 sep. Ida Stuijts- Jensen, geboren op 29 apr. 1924 en overleden op  
 12 sep. 2018 (H. Brigidakerk) 
29 sep. George Dölle, geboren 20 jul. 1929 en overleden op 22 sep. 2018 

(H. Brigidakerk) 
4 okt. Evert Berns, geboren op 13 jan. 1923 en overleden op  
 28 sep. 2018 (H. Brigidakerk) 
5 okt. Charles Rijnders, geboren op 18 okt. 1931 en overleden op  
 28 sep. 2018 (H. Brigidakerk) 
6 okt. Toon van Hoek, geboren 4 dec. 1930 en overleden op 3 okt. 2018 
 (H. Brigidakerk) 
 



 



H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, vesper avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 

 

Zaterdag 18.00 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
 (Biechtgelegenheid). 
 19.00 uur  eucharistieviering 
 

Zondag  11.15 uur  eucharistieviering  
 

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 
 

HH. Maria en Brigida kerk 
Zondag  9.30 uur  eucharistieviering 
 

Dinsdag  19.00 uur  eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2) 
  

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21) 
 

Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 
 08.30 uur  lauden/ochtendgebed  
 

Woensdag 18.30 uur  eucharistische aanbidding, Vesper avondgebed. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 
 

Ziekenbezoek 
Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en 
een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven 
aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan 
graag bij u op bezoek.  
 

Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen. 
Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 
12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de 
pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van 
Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam. 
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven 

door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl. 
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