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3 november start gebedsestafette voor roepingen
De persoon van de Heilige bisschop Willibrord (+
Echternach 07-11-739), die als een van de eerste
verkondigers van het geloof in onze streken
wordt gezien, heeft in het verleden en tot op de
dag van vandaag vele mensen geïnspireerd. Zo is
er in de afgelopen tijd binnen de Nederlandse
kerkprovincie het initiatief gegroeid om rond zijn
feestdag - 7 november - een gebedsweek te
organiseren voor roepingen in de vorm van een
estafette. Aanleiding voor deze speciale
estafette is het bewustzijn dat we onophoudelijk
voor nieuwe roepingen moeten bidden. De vraag
vanuit de gemeenschap aan de Heer van de oogst nieuwe werkers te zenden
(Mt.9,38) tekent de Kerk vanaf het begin. Nieuwe roepingen kunnen we niet
‘produceren’, maar ze zijn een gave van God zelf. Bij roepingen kunnen we
denken aan priesterschap, diaconaat, religieus leven en lekenbedieningen in onze
kerk. Maar ook tekent zich in onze tijd steeds meer af dat het getuigenis van
christelijk huwelijk een roeping is. Dit bewustzijn van roeping als gave van God is
wezenlijk voor de gebedsweek die heel de kerkprovincie in beweging tracht te
zetten voor deze belangrijke bede op voorspraak van Sint Willibrord.
Op zondag 3 november begint de estafette in ons bisdom. Onze bisschop,
monseigneur De Korte, zal die zondag in de kathedraal om 16.30 uur de vesper
vieren en daarin ook speciaal gebeden wordt voor roepingen op voorspraak van
Sint Willibrord, de patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Iedereen is daarbij
natuurlijk heel welkom. Tijdens deze gebedsestafette zal ook een afbeelding van
Sint Willibrord in de kathedraal geplaatst worden, zoals ook de andere dagen zal
gebeuren in de andere bisdommen.
Wij willen iedereen vragen om in deze bijzondere week mee te bidden voor
roepingen.

Gebed
Goede God, wees ons genadig en wek in het hart van vele jonge mensen het
verlangen U te dienen in hun medemensen. Schenk op voorspraak van de heilige
bisschop Willibrord nieuwe priesters aan uw Kerk, die willen zijn als U. Schenk uw
Kerk diakens, religieuzen, lekenmissionarissen en mensen die u willen volgen in
een christelijk huwelijk; mensen die vurig verlangen op weg te gaan om te
verkondigen, te bidden en te redden. Mensen die echt bekommerd zijn om
zoekende zielen te voeren naar U, de enige bron van alle Licht, Leven en Liefde.
Door Christus onze Heer. Amen.
Dat de gebedsestafette op voorspraak van Sint Willibrord een zegen mag zijn voor
de opbouw van de Kerk!
Sint Maartenviering Heeze, Lampionnenoptocht voor de kinderen
Op zaterdag 9 november 2019 wordt de jaarlijkse St. Maartenviering gehouden.
We starten rond 17.30 uur (verzamelen vanaf 17.15 uur) bij het Nicasiushuis in
Heeze en lopen van daaruit naar de pastorietuin. Als we bij de pastorietuin zijn,
zullen we ons daar lekker kunnen opwarmen bij het kampvuur en genieten van
liedjes en het verhaal van de heilige Martinus.
Daarna is er voor jullie een lekker kopje chocolademelk en een koek. Probeer voor
deze viering een mooie eigengemaakte lampion mee te brengen zodat we weer
een hele feestelijke lichtjesoptocht kunnen maken.
Willibrordzondag 2019
Op 10 november is de kerkdienst om 10 uur in het
Kruispunt een oecumenische dienst ter gelegenheid
van Willibrordzondag.
Het is de zondag waarop er in de kerken gedacht
wordt aan Willibrord, die ooit het christelijk geloof naar Nederland bracht. Met
zijn naam is het besef verbonden dat het christendom in deze contreien als één
geloof begonnen is, er was nog geen sprake van katholiek of protestant, of welke
latere aftakking dan ook. Dit jaar is er aandacht voor het vele geweld op
verschillende plaatsen en de vervolging en bedreiging die veel christenen
daardoor ervaren. Ook de Bijbelteksten (o.a. 2 Makkabeeën 7) gaan over mensen
die de keus voor het geloof met de dood moesten bekopen. “Uit liefde voor God”
is het thema, en dit heeft betrekking op pater Frans van der Lugt, die langer dan
verantwoord was in Syrië bleef toen daar de grote vernietiging toesloeg; hij bleef
daar uit liefde voor God en de mensen uit verschillende kerken en godsdiensten.
Willibrordzondag – een dag om de nadruk te leggen op de éénheid van de kerken
en de verantwoordelijkheid die kerken met elkaar delen en vorm geven.

Schoenendoos 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, wilt u dan a.u.b. voor die tijd de schoendoos
afgeven in de H. Brigidakerk. Na de dienst op 24 november is het helaas niet meer
mogelijk de dozen 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
Gezinnengroep
Op vrijdagavond 22 november om 20.30 uur komt de gezinnengroep weer bij
elkaar in het St. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te Geldrop. Wij nodigen
alle ouders uit om aan deze activiteit deel te nemen. We praten deze keer over
het "oudjaar en het nieuwjaar" in onze Kerk. Hoe beleven wij dat als echtpaar of
als gezin? Hoe kijken we terug op het afgelopen jaar en wat zijn de plannen in het
nieuwe jaar? Hopelijk kunt u komen.
Tot ziens op vrijdagavond 22 november.
12 okt.
11 okt.
5 okt.
1 nov.

Dopelingen van de afgelopen maand:
Elieve Boudeling
Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden
Sjan Theuns- van de Mortel, geboren 6 nov. 1932 en overleden op
6 okt. 2019 (H. Brigidakerk)
Theo Brok, geboren 17 aug. 1935 en overleden op 28 sep. 2019
(crematorium Heeze)
Jeanne Peijnenburg- Venmans, geboren 21 jan. 1925 en overleden op
25 okt. 2019 (H. 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, vesper/avondgebed.
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.

