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‘ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS’
Bidweek voor de eenheid van de christenen 18 t/m 25 januari
Onder het motto ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk
voor ons’ vindt van 18 t/m 25 januari de jaarlijkse
bidweek voor de eenheid van de christenen plaats.
Door samen met onze protestantse zusters en
broeders te bidden voor de eenheid geven we gehoor
aan het gebed en het verlangen van Jezus zelf:
‘Mogen allen één zijn.’ (Joh. 17, 21 v.v.). In deze
bidweek, maar natuurlijk ook buiten deze week,
worden we uitgenodigd om te bidden voor de eenheid van de christenen.
Bijzonder in onze Geldropse gemeenschap is dat we in deze bidweek de goede
traditie hebben om gezamenlijk met onze protestantse zusters en broeders te
bidden om eenheid. Dat doen we aan de hand van een viering die aangereikt
wordt door de Nederlandse Raad van Kerken, waar ook onze katholieke Kerk deel
van uit maakt. Ieder jaar wordt de viering door een andere groep mensen
samengesteld. Dit jaar is de voorbereidingsgroep een groep christenen uit Malta.
Zij hebben zich laten inspireren door een gebeurtenis die aldaar heeft
plaatsgevonden in het begin van het christendom, namelijk de schipbreuk die de
apostel Paulus heeft geleden bij het eiland Malta. Lucas, de evangelist, heeft dat
voor ons opgetekend in zijn Handelingen van de Apostelen. Deze gebeurtenis
markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de
bevolking nog ieder jaar gevierd. Lucas vermeldt van de landing op Malta dat de
inwoners van Malta de schipbreukelingen buitengewoon vriendelijk ontvingen
(Hand. 28, 2). Dhr. Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland, licht dit
thema als volgt toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept
tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van
mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed
voor de eenheid.

Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker
niet tot het vieren van eenheid.”
Op zondag 19 januari om 19.00 uur houden we in de Maria en Brigidakerk deze
oecumenische viering ‘De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon
vriendelijk.’ U allen bent van harte welkom. Moge deze viering en deze
gebedsweek ons inspireren tot gebed dat ons mag verbinden en ons mag dragen
op de weg naar de eenheid.
Dank voor al uw kerst- en nieuwjaarswensen!
In de afgelopen decembermaand mochten we als pastoraal team en als pastores
individueel van heel veel mensen hartverwarmende kerstwensen ontvangen.
Jammer genoeg lukt het niet al deze wensen persoonlijk te beantwoorden. Toch
willen we langs deze weg iedereen van harte bedanken voor de vele goede
wensen en ook van onze kant iedereen Gods zegen, vrede en alle goeds
toewensen voor het
nieuwe jaar.
Dank aan alle
vrijwilligers
Opnieuw hebben zeer
veel medewerkers in
onze parochie zich tot het uiterste toe ingespannen om van Kerstmis weer een
schitterend feest te maken. De beide Geldropse kerken zagen er prachtig uit. Dat
bleek eveneens uit de verschillende complimenten die we mochten ontvangen
van bezoekers van onze kerken. Dank je wel voor al die mensen die soms
zichtbaar maar ook vaak niet zichtbaar voor anderen al deze zaken hebben
georganiseerd en tot stand gebracht en daarmee bijdragen aan de opbouw van
onze geloofsgemeenschap.
Hart voor elkaar Geldrop-Mierlo
Wij waren erg verrast toen wij gevraagd werden voor de actie in de kerk .
Wij zijn jullie allemaal ook erg dankbaar! Wouw is het woord dat wij riepen toen
de koster ons belde om de spulletjes op te halen.
Wij hebben hier 30 gezinnen flink blij mee verwend want mede dankzij u, kregen
zij een groot bruikbaar kerst pakket, even een extraatje in de zwaardere
maanden. De maanden waar onze cliënten zo tegen op kijken. Het is fijn om hen
te zien glimlachen bij het ontvangen van het pakket .
Deze gezinnen zijn zo dankbaar voor de hulp . En wij willen u dan ook van harte
bedanken , en wij wensen u allen een geweldig en gezond 2020.
Leonie en Dorien van Hart voor elkaar Geldrop-Mierlo

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken in Nederland
mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun
plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies krijgen geen subsidie van de overheid. Om te kunnen bestaan heeft ook
onze parochie een financiële bijdrage nodig van onze leden. Dat is nodig om onze
parochie een geloofsgemeenschap te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in
en buiten vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om onze parochie
een geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en
waar iedereen – of u nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun of een
luisterend oor hebben we uw steun nodig. Geef daarom aan onze parochie, zodat
onze gemeenschap kan blijven bestaan en geven aan anderen.
Blasiuszegen
De Blasiuszegen (ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen) is
vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem
bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse
volksoverleveringen was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad
Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na
een gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering is pas in de Middeleeuwen
door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa overgebracht. Het
meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje
genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten
grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu
kennen.
In het weekend van 1 en 2 februari wordt in de kerken
na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om
de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken
houdt daarbij twee op gewijde kaarsen in
Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige. Hij
bidt dan: 'Moge God u op voorspraak van de Heilige
Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in
de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'

Dopelingen van de afgelopen maanden:
Sammy-Jo Dielissen
22 dec.
Florin Prisecaru

1 dec.

Afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden
Harrie van Gog, geboren 15 okt. 1934 en overleden op 24 nov. 2019
(HH. Maria en Brigidakerk)
Mieke Jansen- van Laarhoven, geboren 27 jan. 1931 en overleden op
26 nov. 2019 (H. Brigidakerk)
Willie Glasmacher, geboren 13 feb. 1926 en overleden op 2 dec. 2019
(H. Brigidakerk)
Jan Desar, geboren 10 nov. 1931 en overleden op 9 dec. 2019
(H. Brigidakerk)
Ted van Brück- Koning, geboren 11 sep. 1926 en overleden op 8 dec.
2019 (H. Brigidakerk)
Jeanne van Dinther- Duisters, geboren 2 mei 1947 en overleden op
16 dec. 2019 (H. Brigidakerk)
Riek van Noorwegen- Verstappen, geboren 29 apr. 1933 en overleden
op 19 dec. 2019 (H. Brigidakerk)
Corrie van Vugt, geboren 7 sep. 1932 en overleden op 20 dec. 2019
(H. Brigidakerk)

2 dec.
4 dec.
7 dec.
13 dec.
14 dec.
21 dec.
27 dec.
27 dec.

Vieringen en gebedsmomenten
Maandag

12.30 uur eucharistieviering. (H. Brigidakerk)

Dinsdag

18.30 uur aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk)
19.00 uur eucharistieviering. (H. Brigidakerk)
19.00 uur eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)

Woensdag 12.30 uur eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 uur (H. Brigidakerk)
Donderdag 18.30 uur aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk)
19.00 uur eucharistieviering. (H. Brigidakerk)
Vrijdag

18.30 uur aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk)
19.00 uur eucharistieviering. (H. Brigidakerk)

Zaterdag

19.00 uur eucharistieviering (H. Brigidakerk)

Zondag

09.30 uur eucharistieviering (HH. Maria en Brigida kerk)
11.00 uur eucharistieviering (H. Brigidakerk)

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur H. Brigidakerk open
Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21)
Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 08.30 uur lauden/ochtendgebed

