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Pinksteren, geboortedag van de Kerk
Op 20 mei van deze maand mogen we het feest van Pinksteren vieren. Daar kun je
je natuurlijk – overstelpt door allerlei bezigheden – door laten verrassen. Maar je
kunt je er – zoals bij veel grote gebeurtenissen – ook op voorbereiden. Binnen
onze kerkelijke traditie is het een goed gebruik om je op kerkelijke feesten voor te
bereiden. Een van de manieren om dat te doen is door een ‘noveen’ te houden.
‘Noveen’ is afgeleid van het Latijnse woord/getal novem (= negen). Een noveen
staat voor een vertrouwvol en volhardend gebed dat negen dagen wordt
volgehouden. Onze noveenkaarsen herinneren daar aan. Het noveengebed is
eigenlijk zo oud als de kerk. Zo vinden we in het boek Handelingen van de
Apostelen dat de leerlingen van Jezus in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren –
die omvat negen dagen - samen met Maria eensgezind bleven volharden in het
gebed (Hand 1, 14). Na deze negen dagen, op het Pinksterfeest, ontvingen zij de
heilige Geest. Dat gebed van Maria, samen met de eerste leerlingen van Jezus,
mag ook voor ons een uitnodiging zijn om in de dagen tussen Hemelvaart en
Pinksteren met vertrouwen te bidden om de gave van de H. Geest in ons eigen
leven en in heel de Kerk. Hieronder volgt een mogelijk noveengebed:
“Heilige Geest,
U bent de bron van liefde,
de liefde die in Jezus was
de liefde van God zelf.
Ik wil U vragen mij te helpen om,
in navolging van Jezus,
die liefde concrete vorm te geven in mijn leven.
Het is die liefde, die,
naar mijn vaste overtuiging,
de onmenselijkheid overwint die in mijn hart is;
die me mensen in ellende doet helpen;

die aan anderen vreugde wil geven;
die klein, zachtmoedig en nederig is;
die aan niemand de vergeving weigert;
die mij leert vergeving te accepteren en
aan andere blijdschap te geven.
Heilige Geest,
doe die liefde in mijn hart opbloeien.
Dank U dat we U dit mogen vragen
en dat we er op mogen vertrouwen dat U ons hierdoor vernieuwt.”
(Bron: Bidden om Pinksteren)
Proficiat
dhr. Bert Hendrix, dhr. en mevr. Peter en Tiny van Druenen, dhr. Jo Adriaens!
Daags voor koningsdag op donderdag 26 april werd
dhr. Bert Hendrix al heel vroeg verrast door onze
burgemeester Link die hem vertelde dat het koning
Willem Alexander had behaagd hem te onderscheiden
als lid in de orde van Oranje Nassau. Zijn verdiensten
liggen op meerdere vlakken, maar voor onze parochie
maakt Bert zich samen met een hele groep vrijwilligers
met name verdienstelijk in de zorg voor onze
begraafplaatsen.
Diezelfde verrassing overkwam korte tijd later
dhr. en mevr. Peter en Tiny van Druenen-Lammers in het St. Antoniushuis. Ook zij
werden door onze burgemeester onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau.
Ook Peter en Tiny zijn op verschillende terreinen actief. Gelukkig kunnen we ook
als parochie altijd een beroep op hen doen. In het verleden was Peter als acoliet,
chauffeur van pastoor Spooren actief, nu helpen ze samen met verschillende
andere vrijwilligers bij het koffieschenken, de interieurverzorging van onze kerk
en nog veel meer. Eveneens werd op die dag met een koninklijke onderscheiding
verrast dhr. Jo Adriaens die als lid van de vrijwilligersgroep de begraafplaats St.
Jozef aan de Dwarsstraaat onderhoudt. Daarnaast is hij op verschillende terreinen
als vrijwilliger maatschappelijk actief. Alle gedecoreerden wensen we van harte
proficiat!
Donderdag 10 mei viert de kerk Hemelvaart van de Heer
Op deze dag zal er maar één viering plaats vinden in de H. Brigidakerk in Geldrop.
Deze viering zal om 09.30 uur zijn en opgeluisterd worden door de Koninklijke
Harmonie 'Geldrops Muziekcorps'. Op 9 mei vieren we de vooravond van
Hemelvaart om 19.00 uur in de H. Brigidakerk

350 jaar onder Maria’s hoede: dinsdag 8 mei Maria-avond
n.a.v. 350 jaar Handelse Processie
Met het oog op de 350ste verjaardag van de Handelse
processie is er op dinsdag 8 mei een Maria-avond
georganiseerd. Na het rozenhoedje, dat om 18.30 uur
wordt gebeden bij het uitgestelde H. Sacrament , wordt om
19.00 uur de H. eucharistie gevierd. Daarna zal Marie –
Christien Verstraten Marialiederen ten gehore brengen en
pastoor Sjef van der Maazen zal een uiteenzetting houden
over Maria. In de pauze zal er een kopje koffie/thee worden aangeboden.
Iedereen is van harte welkom!
Meisemert 27 mei 2018: welkom in en om de kerk!
Opnieuw is onze Nicasiusparochie
vertegenwoordigd op de Meisemert. Naast de
kerk richten we een pastorale hangplek in,
waar tevens een attractie is voor de jeugd.
Uiteraard is de kerk op deze dag gedurende de
markt open voor bezichtiging, gebed en meditatie. Van harte welkom!

Dopelingen van de afgelopen maand:
2 apr. Jesslin van Schijndel
22 apr.
Chunayrend Weeks
15 apr. Lorena van Wetten
22 apr.
Jayléna Hageman
15 apr. Zephyr Leftungoen
Overledenen van de afgelopen maand:
Jo Smits- Wijlaars, geboren op 7 mrt. 1929 en overleden op
1 apr. 2018 (H. Brigidakerk)
7 apr. Tonny de Greef- Roestenburg, geboren op 17 aug. 1931 en
overleden op 1 apr. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
16 apr. Jan Swinkels, geboren op 20 nov. 1930 en overleden op
9 apr. 2018 (H. Brigidakerk)
20 apr. Silvio von Marinelli, geboren op 2 mei 1931 en overleden op
16 apr. 2018 (crematorium Heeze)
21 apr. Bets Dikhoff- Joling, geboren op 29 okt. 1920 en overleden op
9 apr. 2018 (H. Brigidakerk)
3 mei. Frans Stoef, geboren op 15 sep. 1927 en overleden op
26 apr. 2018 (H. Brigidakerk)
6 apr.

H. Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag
18.30 uur eucharistische aanbidding, Rozenhoedje.
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, Rozenhoedje.
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.

