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OPSTART OPENBARE VIERINGEN IN DE NICASIUSPAROCHIE.
Op 20 mei jl. hebben onze Nederlandse bisschoppen
een protocol uitgegeven inzake het kerkelijke leven op
anderhalve meter. Zij schrijven dat vanaf 1 juni a.s.
weer publieke vieringen in de kerk gehouden mogen
worden met maximaal 30 aanwezigen. Vanaf 14 juni
kan weer de heilige communie worden ontvangen.
Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 kerkgangers
aanwezig zijn.
De bisschoppen benadrukken de 1,5 meter regel, de
hygiëne én de veiligheid, waarbij de richtlijnen van het
RIVM nageleefd dienen te worden.
In het pastoresoverleg op 27 mei jl. hebben we uitvoerig over dit protocol
gesproken en zijn tot de volgende afspraken gekomen:
Iedere voorganger vrij is om vanaf 1 juni in zijn kerk met de
eucharistieviering te beginnen.
Voor de locaties Geldrop, Heeze en Mierlo hebben we gekozen om vanaf 14
juni weer met openbare eucharistieviering te beginnen op werkdagen op
de gebruikelijke tijden waar bezoekers ook weer de H. Communie mogen
ontvangen. Voor dit bezoek hoeft u zich niet aan te melden. U wordt wel
geteld. Na de dertigste bezoeker zal de kerk dicht gaan. In dat geval is het
mogelijk dat wanneer u na de dertigste bezoeker bij de ingang van de kerk
komt, een plaats kunt reserveren voor de viering van de volgende dag.
Wanneer de volgende dag tien minuten voor de aanvangstijd komt, bent u
verzekerd van een zitplaats in de kerkruimte. Wanneer u na 10 minuten voor
de aanvangstijd arriveert, komt de reservering te vervallen en is het mogelijk
dat uw plaats reeds aan een andere bezoeker is gegund.

Tevens wordt u gevraagd of u koorts heeft, hoest, of neusverkouden bent. In
dat geval vragen we u het advies van het RIVM op te volgen en thuis te
blijven. Bij het betreden van de kerk wordt u gevraagd uw handen te
desinfecteren. Desinfectievloeistof is aanwezig.
Deze periode willen we gebruiken om ervaring op te doen met de
aangepaste wijze van Communie uitreiken volgens de voorschriften van het
RIVM en onze bisschoppen.
Vanaf 1 juli zullen alle eucharistievieringen weer op de gebruikelijke
tijden in het weekend plaats vinden, in alle kerken van de
Nicasiusparochie. Dit zal conform de richtlijnen van de Nederlandse
bisschoppen geschieden. Bij binnenkomst gelden de voorschriften die
hierboven reeds werden genoemd voor de vieringen op werkdagen. Wel
mogen we dan 100 bezoekers toelaten. Na de honderdste bezoeker gaat de
kerkdeur dicht. Ook dan geldt zoals op werkdagen dat wanneer u dat wilt u
een plaats kunt reserveren voor diezelfde viering, maar dan in het komende
weekend. Wanneer u bij die viering één week later tien minuten voor de
aanvangstijd komt, bent u verzekerd van een zitplaats in de kerkruimte.
Wanneer u na 10 minuten voor de aanvangstijd arriveert, komt de
reservering te vervallen en is het mogelijk dat uw plaats reeds aan een
andere bezoeker is gegund.
De live-stream-uitzendingen vanuit de H. Brigidakerk in Geldrop zullen t/m
14 juni als volgt zijn:
maandag t/m zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 09.30 uur.
Vanaf 15 juni t/m 30 juni: maandag en woensdag om 12.30 uur en op
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 19.00 uur en op zondag om
09.30 uur.
U vindt de live-stream uitzindeingen op het volgende internetadres:
http://www.parochienicasius.nl/index.php/live-stream
De zondagse gebedsdienst op RTV Horizon zal gedurende de maand juni nog
gehandhaafd blijven.
Voor de uitgebreide regels betreffende de vieringen binnen de
Nicasiusparochie verwijzen wij u naar het boekje ”voor de kerkbezoekers
Protocol voor publieke vieringen”.

H. Hart van Jezus, vrijdag 19 juni 2020
Op vrijdag 19 juni mogen we met heel de kerk het
hoogfeest vieren van het H. Hart van Jezus.
Bij het feest van het H. Hart zijn er velen die denken aan
de beelden die je vroeger aantrof in huiskamers, soms
onder een stolp. Soms was hun uitstraling een beetje
zoetig. In vroegere tijden was er veel te doen rondom
het feest van het heilig Hart. Vanuit mijn Tilburgse
verleden weet ik dat er tot in de jaren 60 in de
junimaand een indrukwekkende processie werd gehouden met grote
opgetuigde wagens. Vaak werden H. Hart beelden in de junimaand extra
versierd en werd er thuis samen gebeden rond het beeld. Na het Tweede
Vaticaanse Concilie is de devotie tot het H. Hart van Jezus wat op de
achtergrond geraakt. Dat is jammer, omdat, ondanks misschien een aantal
wat meer tijdgebonden elementen, de devotie tot het H. Hart ook een grote
rijkdom in zich herbergt voor ons geestelijke leven. Het hart is immers het
centrum van ons menselijke lichaam. En vanuit die centrale plaats is het ook
tot symbool geworden van heel de persoon: gevoel en verstand komen daar
samen en brengen de mens tot handelen. Het heilig Hart laat ons de
menselijke kant van Jezus zien. Het is doorstoken (Joh. 19,34 ) en laat ons zien
dat in Jezus God uit liefde in ons menselijke lijden heeft willen delen, om ons
te genezen. In die zin mag het Feest van het H. Hart van Jezus in tijd van
coronacrisis ook een troost voor ons zijn. In Jezus is God met ons begaan, Hij
deelt in ons lijden, om ons tot zegen te zijn en de wonden van ons hart te
genezen. Het heilig Hart van Jezus heeft veel mensen geïnspireerd tot gebed
en meditatie. Onder hen bevindt zich priester Henri Nouwen (1932-1996). Hij
heeft een boekje gewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Hieronder volgt een
fragment uit zijn gebeden, wat ons mag uitnodigen om mee te bidden:
(Jezus,) ik kijk naar uw doorstoken zijde en zie bloed uit uw hart naar buiten
vloeien. Uw hart kent geen wraakgevoelens, alleen vergeving; geen jaloezie,
alleen betrokkenheid; geen wrok, alleen dankbaarheid; geen haat, alleen
vrede. In uw hart heeft het kwaad geen plaats, daar heerst alleen de liefde.
Het bloed dat uit uw hart vloeit, is het bloed van het onschuldig lam,
waardoor de zonden van de wereld worden weggewassen. Wat het bloed
van geiten en stieren niet kon, dat kon uw bloed wel. U, Lieve Heer, heilig,
vlekkeloos, onschuldig lam, u bent de enige die echt een offer aan God kan

opdragen; u bent de enige die het heiligdom in de hemel kunt binnengaan
om mij daar bij de Vader te brengen. Uw kostbaar bloed vloeit uit uw
geschonden hart om mijn geschonden hart te genezen en de geschonden
harten van alle mannen en vrouwen van alle volkeren en uit alle tijdperken.
Pastoor Sjef van der Maazen
Bedevaarten 2020
Wegens de Coronatijd is het helaas niet mogelijk om op een georganiseerde
manier naar de bedevaartsoorden te gaan, zoals Handel eind juni en begin
juli naar Den Brielle. Natuurlijk is het wel mogelijk op eigen gelegenheid naar
Handel te gaan om een kaarsje aan te steken bij O.L. Vrouw van Handel.
Op zaterdag 11 juli is er in Den Brielle een viering om 11.00 uur die live te
volgen is via: www.martelarenvangorcum.nl met als hoofdcelebrant:
Kardinaal Eijk.
Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden
1 mei

Annie Smulders- Beks, geboren op 14 nov. 1925 en overleden op
25 apr. 2020 (H. Brigidakerk)
13 mei Henk Stoop, geboren op 29 dec. 1945 en overleden op
5 mei 2020 (H. Brigidakerk)
15 mei Arnold van Wanrooij, geboren op 12 mei 1930 en overleden op
8 mei 2020 (H. Brigidakerk)
20 mei Jacques Brouwers, geboren op 30 aug. 1937 en overleden op
15 mei 2020 (HH. Maria en Brigidakerk)
25 mei Thijs Werkman, geboren op 17 nov. 1940 en overleden op
19 mei 2020 (Schoorsveld)
28 mei David Semke Dijkstra, geboren op 8 jul. 1932 en overleden op 22 mei 2020
(H. Brigidakerk)
Kerken open voor persoonlijk gebed
Zondag
09.00 u. t/m 10.00 u.
(HH. Maria en Brigida kerk)
11.00 u. t/m 12.00 u.
(H. Brigidakerk)
Woensdag en zaterdag van 13.00 u. t/m 16.00 u. H. Brigidakerk open
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 €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.

