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Veertigdagentijd 2020: Kerk op retraite
In onze kerk is het van oudsher een goed
gebruik dat mensen en in het bijzonder
religieuzen en geestelijken zich af en toe
enige tijd terugtrekken in bijvoorbeeld
een klooster of een conferentiecentrum.
Even pas op de plaats maken om alles op
een rijtje te zetten, om wat extra tijd te
hebben voor stilte, bezinning en bidden
en om je leven te leggen naast het
Evangelie van Jezus, als het ware je
opnieuw laven aan de bron van ons geloof
en zien waar het uiteindelijk om te doen is in het leven als christen. Zelf
tracht ik dat ieder jaar opnieuw te doen en telkens weer ervaar ik zo’n
periode – meestal een midweek – als zeer heilzaam en inspirerend.
Iets van een retraite heeft ook de Veertigdagentijd die op Aswoensdag 26
februari begint, de jaarlijkse grote voorbereidingstijd op Pasen. In wat de
kerk ons aanreikt in de dagelijkse en wekelijkse viering van de eucharistie
worden we gestimuleerd om ons te herbronnen aan de Blijde Boodschap
van Jezus en dit in het leven van alle dag waar te maken. Het is een soort
herijken van ons christen zijn. Uiteraard kan dat op allerlei manieren
invulling krijgen. Mensen kunnen er voor kiezen om wat meer sober te
leven en het geld dat ze daarmee besparen aan een goed doel geven. De
Veertigdagentijd kan ons ook aanzetten om op bepaalde vlakken niet iets
minder te doen, maar juist iets meer. Extra tijd voor bidden, iedere dag een
stukje uit de Bijbel lezen, extra tijd geven om mensen die dat nodig hebben
op enigerlei wijze te helpen, inzamelen van voedsel voor noodlijdende
mensen,

deelnemen aan de bisschoppelijke Vastenactie. Maar ook leent de
Veertigdagentijd zich er voor om iets extra’s aan te bieden om ons geloof
te verdiepen en te versterken. Ook in onze parochie reiken we daarvoor
iets aan. Hieronder volgt het ruime aanbod binnen onze Nicasiusparochie
voor de veertigdagentijd. Ik hoop dat u er rijkelijk gebruik van wilt maken.
U allen wens ik, mede met ons aanbod, een vruchtbare Veertigdagentijd
toe.
Pastoor Sjef van der Maazen
Belangrijke datums om te noteren.
Febr.
9 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis
16 11.00 u. gezinsviering H. Brigidakerk
17 20.30 u. gezinnenavond St. Antoniushuis
23 na de mis koffiedrinken St. Antoniushuis
26 19.00 Aswoensdag
H.Brigidakerk
Mrt.
1 na de mis koffiedrinken
HH. Maria en Brigidakerk
1 11.00 u. gezinsviering
H. Brigidakerk
2 19.00 u. gebedsbijeenkomsten
kapel van de zusters
4 19.00 u. Filmavond
St. Antoniushuis
8 na de mis koffiedrinken
St. Antoniushuis
9 19.00 u. gebedsbijeenkomsten
kapel van de zusters
9 20.00 u. Oecumenisch Bijbellezen St. Antoniushuis
11 20.00 u. CaFÉ
St. Antoniushuis
16 19.00 u. gebedsbijeenkomsten
kapel van de zusters
17 20.00 u. CaFÉ
St. Antoniushuis
21 21.30 u. vertrek Stille Omgang
St. Antoniushuis
22 11.00 u. gezinsviering
H. Brigidakerk
23 19.00 u. gebedsbijeenkomsten
kapel van de zusters
25 20.00 u. CaFÉ
St. Antoniushuis
29 11.00 u. gezinsviering
HH. Maria en Brigidakerk
30 19.00 u. gebedsbijeenkomsten
kapel van de zusters
31 20.00 u. CaFÉ
St. Antoniushuis

Woensdag 4 maart 19.00 uur St. Antoniushuis: Film Heaven is for Real
De film gaat over het waargebeurde
verhaal van de 4-jarige Colton Burpo.
Colton wordt opgenomen in het
ziekenhuis met een geknapte blinde
darm waarvoor hij direct geopereerd
moet worden.
Tijdens de operatie blijkt hij in de
hemel te zijn geweest waar hij met
Johannes de Doper, Jezus en overleden familieleden heeft gesproken.
‘Heaven is for real’ is de verfilming van het boek dat de vader van Colton
heeft geschreven. Zowel in het boek als in de film is hij nogal sceptisch over
het verhaal van zijn 4-jarige zoontje, maar uiteindelijk begint zijn vader
steeds meer in het verhaal van zijn zoontje te geloven. Toegang gratis
Gezinnenavonden in de Nicasiusparochie.
Als Nicasiusparochie voelen wij een medeverantwoordelijkheid voor het
welslagen van huwelijken en gezinnen in onze samenleving. We hebben
een gezinnengroep in onze parochie. De gezinnen van tegenwoordig
hebben vaak een drukke agenda met zakelijke afspraken, sport afspraken
en afspraken met familie of vrienden. Als gezinnengroep spreken we met
elkaar over allerlei thema's. De thema's de wij bespreken zijn sociaalmaatschappelijk en kerkelijk gericht. Op maandagavond 17 februari om
20.30 uur komen wij samen in het sint Antoniushuis aan de Stationsstraat
21 te Geldrop. Als u zich aangesproken voelt dan bent u van harte welkom.
Uw religie of filosofische overtuiging hoeft geen belemmering te zijn.
Hoofdzaak: u voelt zich thuis in de gezinnengroep van de Nicasiusparochie.
Hopend u te ontmoeten en met vriendelijk groet:
Henri van Leuken, diaken. 06-27346809 / h.vanleuken3@chello.nl
Bezinnings- en gebedsbijeenkomsten in de kapel van de zusters aan de
Diepe Vaart
Tijdens de Veertigdagentijd worden er iedere maandag om 19.00 uur,
m.u.v. maandag in de Goede Week, gebedsvieringen gehouden in de kapel
van de zusters van barmhartigheid gelegen aan de Diepe Vaart nr. 2. Wees
welkom!

CaFÉ, een eigentijdse cursus om meer uit je geloof te halen.
Het kan misschien wel zijn dat de Kerk
wat meer op de achtergrond is geraakt.
Toch merk je dat – mede door allerlei
ontwikkelingen in onze samenleving het onderwerp God en geloven nog
steeds hoogst actueel is, ook bij mensen
die zeggen niet zoveel meer aan kerk en
geloof te doen. Er doet veel de rondte,
maar wie is die God van de Bijbel nu eigenlijk?
En wat kan geloven voor jou betekenen?
In een viertal gespreksavonden in de maand maart doen we in de CaFÉcursus een poging wat meer licht te werpen op de vraag: Wie is God en wat
kan Hij voor ons betekenen? CaFÉ staat voor Catholic Faith Exploration (=
het katholieke geloof verkennen). Uiteraard hebben de leden van het
pastorale team en hun medewerkers niet altijd pasklare antwoorden op al
uw vragen, maar wel willen we u uitnodigen om in deze vier
gespreksavonden samen op weg te gaan om iets van de rijkdom van ons
geloof te proeven.
Hoe gaat het in zijn werk?
CaFE bestaat uit een serie van in totaal zeven inleidingen op d.v.d. In de
maand maart bieden we vier van deze bijeenkomsten aan. Drie van deze
bijeenkomsten willen we in het najaar aanbieden. Iedere uiteenzetting van
+ 30 minuten omvat mime, getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van
de d.v.d. wordt in gespreksgroepjes - aan de hand van enkele
gespreksvragen – hierover van gedachten gewisseld. Dit alles natuurlijk
onder het genot van een kopje koffie en een drankje. De volgende thema’s
passeren hierbij de revue: God beter leren kennen (wo 11 maart) /Gods
liefde leren kennen ( di 17 maart) /Gods vergeving (wo 25 maart)/ Gods
hulp leren kennen (di 31 maart). De bijeenkomsten Gods woord leren
kennen /Gods Geest leren kennen /Gods hoop leren kennen volgen in het
najaar. Na afsluiting krijgt u nog een tekstblad om thuis door te lezen.
Hoewel de serie zeven avonden omvat, staat elke avond op zichzelf. Het is
niet per se noodzakelijk om alle zeven bijeenkomsten bij te wonen.
De bijeenkomsten vinden plaats in het Sint Antoniushuis, Stationsstraat 21
van 20.00 uur tot 21.45 uur. Deelname is kosteloos. Van harte welkom!

Bijbelstudieweekend zaterdag 14 maart a.s. St. Antoniushuis
Op zaterdag 14 maart organiseert het Christennetwerk Mierlo van 10.00
tot 18.00 uur een bezinningsdag rond de Bijbel met als thema ‘Laat mij Uw
stem horen (Hoogl. 8,13)’ in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 te
Geldrop. Er zijn momenten van lofprijzing, lering, gebed en samenzijn met
koffie, lunch (zelf meenemen) en een eenvoudige maaltijd. Kosten € 10,00.
Voor meer informatie zie www.parochienicasius.nl
Vertrek pater Mervin aanstaande
Op 10 mei neemt pater Mervin afscheid van ons.
Hij heeft meer dan 10 jaar zijn priestertaken
mogen verrichten in ons Bisdom waarvan 6 jaar
binnen onze Nicasius parochie. Wij zijn heel
dankbaar voor zijn inzet! Van zijn congregatie
mogen paters echter maximaal 10 jaar in het
buitenland verblijven, daarom gaat pater Mervin
eind mei weer terug naar India.
Het parochiebestuur is momenteel met het
bisdom in gesprek voor een nieuwe kapelaan binnen onze parochie.
Hopelijk neemt de bisschop op korte termijn een besluit.
Mochten we hierover geïnformeerd worden, dan laten wij u dit zo spoedig
mogelijk weten. Noteert u 10 mei alvast in uw agenda?
Boeken van Maria d’ Agreda op de pastorie te verkrijgen.
Uit een erfenis van een overleden parochiaan zijn ons acht banden
geschonken, getiteld ‘De mystieke stad Gods’, met daarin openbaringen
van de hand van Maria d’ Agreda, een Spaanse franciscanes en mystica
(1602 – 1665). De banden verkeren in goede staat. In het achtdelige werk
beschrijft Maria d’ Agreda – als ontvangen openbaring – het leven van de
maagd Maria. De uitgave heeft destijds een kerkelijke goedkeuring
gekregen. Dat wil zeggen dat zowel de authenticiteit van de openbaringen
is vastgesteld, en dat er geen zaken in staan die tegenstrijdig zijn met het
Bijbelse getuigenis en met wat onze Kerk leert.
De acht banden zijn gratis te verkrijgen in het St. Antoniushuis.
Als geheel af te halen van ma t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Opbrengst collecte tbv projecten van Pater Willem Kerkhof in Malawi
De opbrengst van het driekoningenzingen tbv Pater Willem Kerkhof van 7
Januari bedraagt 203,55 Euro.
Hartelijk dank namens Pater Willem Kerkhof, het geeft hem extra steun om
zijn projecten mogelijk te maken. We bedanken de St Jozefschool, de
gevers, de kinderen en de ouders van de kinderen die de kinderen begeleid
hebben en alle anderen die de collectes mogelijk gemaakt hebben.
Hopelijk tot volgend jaar. Missiegroep Zesgehuchten.
In Stilte door Amsterdam 675 jaar
Ieder jaar in de maand maart lopen
duizenden christenen overal vandaan, in
zwijgende verbondenheid de
Stille Omgang, een nachtelijke stille
pelgrimstocht door het centrum van
Amsterdam, langs de route die de pastoor
van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Dit jaar precies 675 jaar geleden.
Hij was getuige van een Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man
aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament (de hostie) terug naar de
Oude Kerk. In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden
met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als
leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk Eucharistie,
om God dank te zeggen.
Op zaterdag 21 maart 2020 zullen vele mensen uit de omgeving van
Eindhoven afreizen met een luxe touringcar naar Amsterdam. U kunt hier
ook aan deelnemen. Aanmelden kan geldrop@parochienicasius.nl of 0402862364 ma/vr 9.00 uur tot 12.00 uur De kosten voor de deelname zijn
€15.-p.p. Opstap plaatsen: st. Antoniushuis, Stationsstraat 21, te Geldrop/
de Martinuskerk, Jan Deckersstraat 24, te Heeze.
Bestel uw eigen huispaarskaars
Achter in de kerken in Geldrop ligt een lijst waarop u uw eigen
huispaaskaars kunt bestellen. Vul dit formulier in en geef het geld in een
envelop met uw naam af op de pastorie. De kaarsen zullen tijdens de
paaswake ontstoken worden en na de viering gezegend door de priester.
Daarna kunt u uw paaskaars meenemen naar huis krijgt. Voor meer
informatie kunt u terecht bij koster Mark Jongen

Afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden
6 jan. Leo Martens, geboren 20 apr. 1923 en overleden op 30 dec. 2019
(H. Brigidakerk)
8 jan. Frans Hanegraaf, geboren 31 jan. 1931 en overleden op
1 jan. 2020 (H. Brigidakerk)
16 jan. Willy van Leeuwen, geboren 16 mrt. 1927 en overleden op
8 jan. 2020 (Schoorsveld)
29 jan. Klazien de Greef, geboren 14 mrt. 1951 en overleden op
21 jan. 2020 (HH. Maria en Brigidakerk)

Maandag
Dinsdag

12.30 u.
18.30 u.
19.00 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 vesper/avondgebed (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)
eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 u. (H. Brigidakerk)
aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
aanbidding en vesper/avondgebed. (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
Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21)
Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 08.30 uur lauden/ochtendgebed
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 €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.

