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Oktober Rozenkransmaand
Het bidden van de rozenkrans is een oude
kerkelijke traditie en een wij verbreid gebruik.
Het is een meditatief gebed, waarbij we aan
de hand van Maria de geheimen (lees
mysteries) van het leven van Jezus overwegen
en zo ons samen met zijn Moeder verenigen
met Hem. In tijden van nood en verdrukking
in de christelijke geschiedenis werd door
velen toevlucht genomen tot de rozenkrans.
Zo ook rond 7 oktober van het jaar 1571 Op
die dag vond in de Ionische Zee (tussen Zuid
Italië en Griekenland) de slag bij Lepanto
plaats, een van de grootste zeeslagen van de
mensengeschiedenis. Daarbij wilde de
Ottomaanse (islamitische) sultan het westen een vernietigende slag toebrengen
en de invloed op het westen vergroten. De christelijke Europese zeemachten
wisten de slag gelukkig te winnen. Omdat deze overwinning werd behaald onder
het intens bidden door gelovigen van de rozenkrans heeft de toenmalige paus
Pius V uit dankbaarheid het rozenkransfeest ingesteld op 7 oktober: H. Maagd
Maria van de Rozenkrans. Het is om deze reden dat er tijdens de oktobermaand
op veel plaatsen de rozenkrans gebeden wordt, individueel en gezamenlijk. Het
rozenkransgebed leert ons de kracht van het gebed. Gedurende de
oktobermaand wordt ook in onze parochie op diverse plaatsen de rozenkrans
gebeden. In de centrumkerk bidden we op dinsdag, donderdag en vrijdag in de
oktobermaand om 18.30 het rozenhoedje voorafgaand aan de H. Mis. Van harte
welkom.
Pastoor Sjef van der Maazen

Gravenzegening op Allerzielen
De dag na Allerheiligen, op 2 november, bevelen we
heel bijzonder al onze overleden dierbaren aan de
barmhartigheid van God in de gedachtenis van
Allerzielen. In de volgende vieringen wordt speciaal
voor de overledenen van het afgelopen jaar (2
november 2018 – 2 november 2019) gebeden en
worden zij herdacht:
H. Brigidakerk: zaterdag 2 november om 19.00 uur
HH. Maria en Brigidakerk: zondag 3 november om 9.30 uur
Op de volgende tijdstippen op 3 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.
Dank aan medewerkers en deelnemers van de parochiedag 2019
Met voldoening mogen we terugkijken op de parochiedag van zondag 22
september. Na de H.H. Missen in de Maria en Brigidakerk en de centrumkerk was
er na 12.00 uur een samenzijn met lunch in het St. Antoniushuis. Verschillende
parochianen hebben daarvan gebruik gemaakt. Tijdens de middaglezing heeft
onze diaken Henri van Leuken ons verder ingeleid in het leven en de problemen
van woonwagenbewoners. Zijn betoog kreeg een extra dimensie door de
levendige muzikale intermezzo’s die verzorgd werden door muzikanten uit de
woonwagenwereld. Na de gebedsdienst in de kerk vond er nog een gezellig
samen. Dit alles werd mogelijk gemaakt, mede door de inzet van verschillende
medewerkers, professioneel en vrijwillig, in onze parochie. Heel veel dank voor
allen die aan de parochiedag hebben deelgenomen en meegewerkt!
Gerarduskalender 2020.
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 € 7,40 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.

Schoendoos Actie.
Het jeugd- en jongerenkoor doet mee aan de schoenendoosactie via Actie 4 Kids.
Deze stichting organiseert jaarlijks een schoenendoosactie om kinderen in arme
landen rond de kersttijd te verblijden met bruikbare en mooie spullen zoals
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Wij nodigen u uit om mee te werken
aan deze actie. In de gele folder die vanaf 4 oktober achterin de kerk ligt, staat
een sticker met jongen/meisje en de leeftijd voor wie de schoenendoos bedoeld
is. Plak deze op de versierde schoenendoos aan de buitenkant. Ook moet de doos
verzonden worden en daarom de envelop met €5,- bevatten.
De doos moet niet dichtgeplakt worden, maar eventueel met een elastiek netjes
gesloten worden.
Op deze site vindt u meer informatie over deze actie: www.actie4kids.nl
In het weekend van 23 en 24 november heeft u de gelegenheid om de dozen in te
leveren voor de diensten in de H. Brigidakerk. Mocht u dat weekend niet kunnen,
gelieve voor die tijd de schoendoos afgeven in de H. Brigidakerk.
Na de dienst op 24 november is het helaas niet meer mogelijk de dosen in te
leveren. Natuurlijk is het vrijblijvend om mee te doen. Wij hopen van harte dat u
meedoet. Met vriendelijke groet, Het jeugd- en jongerenkoor Brigida kerk Geldrop
Tuinman gezocht
Wie kan ons helpen om de tuin van het St. Antonuishuis bij te houden?
Het gaan om het onkruid vrij houden, snoeien en grasmaaien.
Voor meer info vraag naar Mark jongen.
1 sep.
15 sep.
3 sep.
20 sep.
21 sep.
28 sep.
27 sep.
16 sep.

Dopelingen van de afgelopen maand:
Denvi de Beer
8 sep. Benjamin van Trappe
Milan de Lacruz de la Rosa
29 sep. Joey Roost
Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden:
Bets van Warmerdam- van den Born, geboren 14 apr. 1927 en overleden
op 27 aug. 2019 (H. Brigidakerk)
Harry Leffert, geboren 31 dec. 1929 en overleden op 13 sep. 2019
(H. Brigidakerk)
Wil de Vooght, geboren 2 apr. 1957 en overleden 14 sep. 2019
(crematorium, Heeze)
Henk ter Hofstede, geboren 2 mrt. 1928 en overleden op 19 sep. 2019
(H. Brigidakerk)
Henk Struijk, geboren 14 jul. 1942 en overleden op 20 sep. 2019
(HH. Maria en Brigidakerk)
Cissy Klomp- Wijffelaars, geboren 5 dec. 1930 en overleden op
11 sep. 2019 (HH. Maria en Brigidakerk)

H. Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

Woensdag 12.30 uur eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 uur
Dinsdag-Donderdag-Vrijdag
18.30 uur eucharistische aanbidding, rozenhoedje.
19.00 uur eucharistieviering.
Zaterdag

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

Zondag

11.00 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
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.

