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O.L. Vrouw van Ommel
Een vrome overlevering verhaalt ons dat in de
Goede Week van 1440 een inwoner uit Ommel
op het afsluithek van een akker een klein ivoren
beeldje zag staan. Het was de beeltenis van Onze
Lieve Vrouw met het Kindje Jezus op haar schoot.
Niemand kon vertellen waar het beeldje vandaan
kwam. Het beeldje werd naar de kerk in Asten
gebracht, maar de volgende ochtend bleek het
opnieuw op het hek in Ommel te staan. Opnieuw
werd het beeldje naar Asten gebracht, maar
weer keerde het terug op het betreffende hek.
Dit voorval herhaalde zich een aantal keren en
overkwam zelfs de pastoor van Asten die het beeldje in bewaring hield.
Uiteindelijk was dit aanleiding om een kerk te bouwen ter ere van Maria.
Sindsdien komen pelgrims van heinde en ver om de voorspraak van Maria
te vragen in Ommel. Er zijn ook overleveringen die ons vertellen hoe het
gebed van mensen in nood verhoord wordt op voorspraak van O.L. Vrouw
van Ommel. Nog steeds is Ommel een van de drukst bezochte
bedevaartsplaatsen in ons bisdom. Maandag 13 mei mag ik met
parochianen uit Mierlo op bedevaart naar Ommel, om samen met hen
aldaar om 19.30 uur de H. Eucharistie te vieren. Uiteraard zijn ook
parochianen uit de andere geloofsgemeenschappen van onze
Nicasiusparochie welkom om met ons mee te vieren. De overlevering van
Ommel vertelt ons dat Maria telkens terug komt. Moge het ook ons als
pelgrims naar Ommel inspireren om telkens terug te keren naar de bron
van vreugde en vrede die ons geloof wil zijn en die ons door Maria in het
Kindje Jezus getoond wordt. Pastoor Sjef van der Maazen

Vrijdag 10 mei: Thema-avond: ’Geloof in herstel’ over de zorg en
begeleiding van gevangenen en hun familieleden.
Vrijdag 10 mei, van 20:00-21:30 in het st. Antoniushuis, Stationsstraat 21 in
Geldrop. Laat even weten als u komt? E: geldrop@parochienicasius.nl
T: 040 286 23 64 meer info: www.parochienicasius.nl
Erratum paasnummer Nicasiusnieuws
Ondanks het zorgvuldige nakijkwerk van verschillende mensen is er in de
tekst op blz. 8 en blz.19 in het paasnummer van het Nicasiusnieuws een
storende fout blijven zitten. Op beide pagina’s zijn de data van de E.H.
Communie in de Maria en Brigidakerk (Geldrop-Zesgehuchten) en in
Brigidakerk (Geldrop-centrum) verwisseld. De correcte data zijn:
12 mei 2019 om 11.00 uur E.H. Communie H. Brigidakerk (Geldrop—centrum)
19 mei 2019 om 9.30 uur E.H. Communie HH. Maria en Brigidakerk (GeldropZesgehuchten)

Proficiat mevr. Marijke Govers- Koks en dhr. Jan de Beer!
Daags voor koningsdag op vrijdag 26 april werd
mevr. Marijke Govers- Koks verrast door onze burgemeester
met een koninklijke onderscheiding als lid in de orde van
Oranje Nassau. Naast verdiensten op verschillende vlakken
is Marijke met veel toewijding, samen met anderen actief in het verzorgen
van de bloemen in de centrumkerk.
Tevens werd dhr. Jan de Beer op die dag verrast met een bezoek van de
burgemeester. Voor Jan geldt eveneens dat hij op meerdere terreinen
werkzaam is. Binnen onze parochie is Jan samen met anderen actief in de
Stichting Brigidaconcerten Geldrop. Binnen het bestuur vervult hij de
functie van penningmeester. Met het bestuur verzorgt hij jaarlijks een
boeiend muziekprogramma in de centrumkerk. Beide gedecoreerden
wensen we van harte proficiat!
Donderdag 30 mei viert de kerk Hemelvaart van de Heer
Op deze dag zal er maar één eucharistieviering plaatsvinden
en wel in de H. Brigidakerk in Geldrop.
Deze viering zal om 11.00 uur zijn en opgeluisterd worden
door de Koninklijke Harmonie 'Geldrops Muziekcorps'.
Op 29 mei vieren we de vooravond van Hemelvaart
om 19.00 uur in de H. Brigidakerk

Meisemert 26 mei 2018: welkom in en om de kerk!
Ook dit jaar is onze Nicasiusparochie
present op de Meisemert. Waren we
voorheen met een kraampje
aanwezig, dit jaar willen we het
accent leggen op onze monumentale
Brigidakerk. Binnen het kerkgebouw is er gelegenheid tot bezichtiging,
gebed en meditatie. Ook zal er, bij voldoende belangstelling, een
rondleiding gehouden worden. Tevens zal de toren opengesteld zijn voor
bezoek. Van harte welkom!
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.
H. Brigidakerk 11.00 u.:
HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.:
Zon. 12 mei gezinsviering
Zon. 19 mei gezinsviering
Zon. 19 mei gezinsviering
Zon. 2 juni
kinderwoorddienst
Zon. 26 mei kinderwoorddienst
Dopeling van de afgelopen maand:
14 apr.

Siem de Brouwer

Afgelopen maand zijn overledenen:
11 apr. Maria van Santvoort- Sleegers, geboren 8 apr. 1931 en overleden
op 7 apr. 2019 (H. Brigidakerk)
2 mei Jan van der Sanden, geboren 16 feb. 1938 en overleden op
26 apr. 2019 (H. Brigidakerk)
3 mei Nelly Moors- van Hagen, geboren 6 okt. 1927 en overleden op
25 apr. 2019 (HH. Maria en Brigidakerk)
4 mei. Nic Hille, geboren 10 mei 1931 en overleden op 30 apr. 2019
(H. Brigidakerk)

H. Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

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
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.

