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Kerstwensen
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 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.
Oecumenische Dienst in de Gebedsweek
De gebedsweek voor de eenheid van de christenen, een initiatief van de
Raad van Kerken, vindt ieder jaar plaats in de maand januari. De
oecumenische dienst in de gebedsweek is een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en het gemeenschappelijk geloof met elkaar te
delen. Daartoe nodigen wij u van harte uit. Op zondag 24 januari is er om
11.30 uur in de HH. Maria en Brigida-kerk in Zesgehuchen een
oecumenische dienst. Het thema van de gebedsweek en de teksten voor
de viering worden deze keer aangereikt door de kerken in Letland.
Uitgaand van een tekst uit 1 Petrus 2 roepen de kerken van Letland ons op
om de grote daden van God te verkondigen. Daarbij passen de woorden
uit het evangelie waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat zij zout en licht
zijn. Zout en licht zullen in de viering aan de orde komen. De Letse kerken
roepen ons op om vooral de verbinding te zoeken en zich te concentreren
op wat men samen als grote daden van God kan herkennen. Na de viering
is er gelegenheid voor ontmoeting. Welkom op 24 januari om 11.30 uur in
de kerk van Zesgehuchten.
Pastoor Sjef van der Maazen en Dominee Jan-Hendrik Kip

Proficiat kapelaan Peter Koen
Na een tijd van intensieve voorbereiding heeft onze kapelaan Peter Koen
in juni van het afgelopen jaar met succes zijn examen in de theologie
behaald aan de universiteit van Krakow (Polen). In de afgelopen
decembermaand mocht onze kapelaan zijn doctoraal diploma in ontvangst
nemen. We wensen hem van harte proficiat met dit prachtige resultaat!
Bedevaart door het Heilig Land met Kerk in Nood, 20 t/m 29 mei 2016
Het was, niet lang geleden, een prachtige belevenis voor me, de heilige
plaatsen te bezoeken waar Jezus rondging. We bezochten vanuit
Bethlehem Jerusalem, de kerk Dominus Flevit waar Jezus weende over de
stad, de Tuin van Gethsemane, de zaal van het Laatste Avondmaal, de
kerker waar Jezus gevangen zat, de Via Dolorosa, de kerk van het Heilig
Graf. Ook Nazareth met de Maria-basiliek, het Meer van Gallilea, met de
Berg van de Zaligsprekingen. En veel meer Bijbelse plaatsen. Ook de
Klaagmuur. Ontmoeting met gewone Palestijnse mensen, ook met
bisschoppen, zoals de Palestijn Elias Chacour, die heel zijn leven zich
inzette voor de Palestijnen en een fameuze onderwijsinstelling stichtte die
openstaat voor Joden, Christenen en Moslims. We hoorden veel over de
verhouding tussen die drie. Zelfs zwemmen in de Dode Zee zit in het
programma. Ook nu is de bedevaart nog steeds veilig. In Bethlehem ziet
men uit naar bedevaartgangers. Folders van de bedevaart liggen in de
Brigidakerk. Zie ook www.kerkinnood.nl/bedevaart Ik beveel u deze reis
warm aan, ze is het geld waard.
Ad Bergman, tel. 040 285 23 89
Bedevaart naar Frankrijk
Van 7 tot 13 oktober 2016 willen we met zoveel mogelijk parochianen van
de Nicasius parochie op bedevaart gaan naar Frankrijk. We willen op zoek
gaan naar de mystiek in 5 prachtige kathedralen in de buurt van Parijs. Via
Parijs en Chartres reizen we door naar Lisieux waar we inspiratie zullen
putten uit het leven van de heilige Theresia van Lisieux. Vanuit Lisieux
bezoeken we de landingsstranden in Normandië en reizen we via Amiens
weer terug naar huis. Geloof, kunst en geschiedenis vormen de pijlers van
deze inspirerende reis.
Meer informatie over de bedevaart zal binnenkort bekend worden.

Catholicism
Catholicism is een indrukwekkende dvd serie over het katholieke geloof.
Mgr. Robert Barron neemt ons mee op een ontdekkingstocht door de
wereld van geloof en Kerk. We krijgen ook letterlijk heel veel mooie
plaatsen te zien, want de serie is opgenomen op 50 locaties in 15 landen.
Op locatie legt mgr. Barron op inspirerende wijze het geloof uit.
Aan de hand van deze serie willen we in de Nicasius parochie zogenaamde
'Catholicism avonden' gaan houden. Samen kijken we naar een aflevering
op dvd en daarna spreken we in deelgroepen over datgene wat we gezien
en gehoord hebben. Als er nog vragen zijn dan zullen die plenair worden
behandeld door leden van het pastorale team van onze parochie.
Programma:
6 januari 2016
1. Jezus, god en mens
13 januari 2016
2. Het onderricht van jezus
27 januari 2016
3. Het mysterie van god
3 februari 2016
4. Maria, de moeder van god
17 februari 2016
5. Petrus en paulus
De avonden duren van 20.00 uur tot 21.45 uur en ze zullen plaatsvinden in
het St. Antoniushuis, Stationsstraat 15 in Geldrop.
Overledenen van de afgelopen maand:
4 dec.

Sjaan Aarts-Kanters, geboren op 2 december 1927 en overleden op
4 decemeber 2015 (H. Brigidakerk).
19 dec. Gerard Bottenberg, geboren op 10 april 1933 en overleden op 13
december 2015 (HH. Maria en Brigidakerk).
23dec. Leo Brons, geboren op 20 februari 1939 en overleden op 18 december
2015 (HH. Maroa en Brigidakerk)

Dopelingen van afgelopen maand:
13 dec. Constantijn van Aert
13 dec. Danischa Kerkhoffs

27 dec. Mara Bergmans

Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag
18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed.
19.00 uur eucharistieviering.
Zaterdag

13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open
18.00 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek
(Biechtgelegenheid).
19.00 uur eucharistieviering met Volkszang

Zondag

09.30 uur eucharistieviering
11.15 uur eucharistieviering

HH. Maria en Brigida kerk
Zondag

10.00 uur eucharistieviering m.m.v.

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, vesper/avondgebed.
19.00 uur eucharistieviering.
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 kunt dit aangeven door
een mailtje te sturen naar: E-mail: geldrop@parochienicasius.nl.

