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Wereldmissiedag 18 oktober 2020 Gelukkig de vredestichters, stemmen van hoop
in West-Afrika
Op 18 oktober is het Missiezondag.
Onder het motto ‘Gelukkig de
vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio WestAfrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een
voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en
etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake
van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te
staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook
de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Het zijn de stemmen
van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief
inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen.
Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals
zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn
voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de
kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik
ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna
echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en
bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis
het motto.
In onze parochie wordt de collecte voor Wereldmissiedag gehouden in het
weekend van 17 en 18 oktober. Ook kunt u doneren op rekeningnummer NL65
INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer
informatie: www.missio.nl.

Gravenzegening op Allerzielen
De dag na Allerheiligen, op 2 november, bevelen we heel bijzonder al onze
overleden dierbaren aan de barmhartigheid van God aanin 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: maandag 2 november om 18.30 uur
HH. Maria en Brigidakerk:
zondag 1 november om 9.30 uur
Op de volgende tijdstippen op zondag
1 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.
Gevraagd: gastvrouw/heer pastorie op donderdag
Sinds 2017 is Monique van Dijk gastvrouw op de donderdagochtend in het St.
Antoniushuis. Helaas moet ze i.v.m. haar werkzaamheden deze mooie taak vaarwel
zeggen. In dankbaarheid nemen we afscheid van Monique, die deze taak met groot
enthousiasme en toewijding heeft vervuld. Om die reden zijn we op dit moment op
zoek naar een nieuwe gastvrouw/heer voor de donderdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur in het St. Antoniushuis. Met gastvrouw/heer zijn geeft u uitdrukking aan
onze parochie als gastvrije gemeenschap. Bij de taakinvulling behoren telefoon
aannemen en doorverbinden, mensen die een vraag hebben of een intentie willen
opgeven te woord staan, koffie/thee zetten. Wanneer mensen handig zijn met de
computer en interesse hierin hebben, kunnen ook lichte digitaal administratieve
werkzaamheden tot deze taak behoren. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u
contact opnemen met de pastoor, St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP
Geldrop, tel.: 040-2862364.
Rozenkransgebed
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. Tijdens het rozenkransgebed
is ook het Allerheiligst Sacrament uitgesteld.
Van harte welkom.

Gerarduskalender 2021.
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 € 7,95 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 dhr. 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.
Eucharistievieringen met Kerstmis in coronatijd
Over ruim twee maanden mogen we weer de geboorte
van Jezus, onze Verlosser, gedenken. Voor heel veel mensen
binnen en buiten onze parochie is dit weer een extra reden om
naar de kerk te gaan. Dit jaar is het bezoek aan de kerk met
Kerstmis, hoezeer we ook anders zouden willen, minder
vanzelfsprekend dan andere jaren. Ook in onze kerkgebouwen
hebben we te doen met de 1,5 meter regel. Dat betekent ook dat er niet zoveel
mensen in het kerkgebouw passen als onder normale omstandigheden. Als
pastoraal team hebben we hierover nagedacht en besloten om met Kerstmis
hetzelfde aanbod aan vieringen te doen als onder normale omstandigheden.
Probleem is echter dat we niet evenveel mensen kunnen toelaten als in het
verleden. Dit alles brengt met zich mee dat we voor de vieringen plaatsen moeten
gaan reserveren. Afhankelijk van de nieuwste maatregelen van onze bisschoppen
gaat het per viering om 30 of + 140 zitplaatsen in de Brigidakerk en 30 of + 70
plaatsen in de Maria en Brigidakerk. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een
plaats in de kerk kunt u vanaf 1 december contact opnemen met de pastorie St.
Antoniushuis, Daar kunt u van maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur plaatsen
reserveren voor onze kerken. Bij de reservering krijgt u als persoon, koppel of gezin
plaatsbewijzen toegewezen. Het is helaas niet mogelijk om voorkeursplaatsen te
reserveren. Onder deze omstandigheden is het onmogelijk om aan iedereen een
plaats aan te bieden in de kerk. Wel zullen vanuit de Brgidakerk (Geldrop-centrum)
de vieringen via een internetverbinding te volgen zijn

http://www.parochienicasius.nl/index.php/live-stream. Hoe dan ook, of u met ons
meeviert in de kerk of verbonden via het internet, in elk geval hopen we dat het
geheim van Kerstmis, van God die als een mensenkind ons menselijke bestaan
aanneemt en met ons deelt in tijden van voorspoed en beproeving zoals nu, voor
ons allen een troostvol en bemoedigend feest mag zijn.
5 sep.
13 sep.
20 sep.

60 jarig huwelijks jubibleum
Bert en Ans Averink- Dollenkamp
In de afgelopen maanden zijn de volgende kinderen gedoopt
Finn Verstappen
27 sep.
Jorik Smulders
Noor en Thijmen van Schijndel 27 sep.
Klara Laura Jedlinkska

In de afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden
12 sep. Elly Gijsberts- van der Sanden, geboren op 13 nov. 1926 en overleden
op 8 sep. 2020 ( H. Brigidakerk)
22 sep. André Zweegers, geboren op 22 jan. 1929 en overleden op
18 sep. 2020 (crematorium aansluitend begraven)
Maandag
Dinsdag

12.30 u.
18.30 u.
19.00 u.
Woensdag 12.30 u.
Donderdag 18.30 u.
19.00 u.
Vrijdag
18.30 u.
19.00 u.
Zaterdag
19.00 u.
Zondag
09.30 u.
11.00 u.

Vieringen en gebedsmomenten
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
aanbidding en rozenkrans. (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 u. (H. Brigidakerk)
aanbidding en rozenkrans. (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
aanbidding en rozenkrans. (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (HH. Maria en Brigida kerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)

Woensdag en zaterdag van 13.00 u. tot en met 16.00 u. H. Brigidakerk open
Din.-Woe.-Don.-Vrij. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (H. Brigidakerk)
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 door €12.- in 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.

