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Stille Omgang 2016 deelnemen aan de Stille Omgang te Amsterdam
Vanuit onze nieuwe parochie H. Nicasius zullen we aan de Stille Omgang in
Amsterdam deelnemen. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen
in de nacht van 12 op 13 maart 2016. Het is een teken van onderlinge
verbondenheid. De opstapplaatsen zijn: voor het St. Antoniushuis,
Stationsstraat 21 in Geldrop, voor de Martinus kerk, Jan Deckersstraat 22
in Heeze, we vertrekken tussen 21.00 uur en 21.15 uur per luxe touringcar
richting Amsterdam. In Amsterdam aangekomen gaan we naar de
Krijtbergkerk ofwel de St. Franciscus Xaveriuskerk aan de singel in
Amsterdam voor de plechtige eucharistieviering. Na de eucharistieviering
gaat de groep Eindhoven en omgeving zich opstellen op de centrale plaats
vanwaar uit we, na het startsein, in rustig tempo de Stille Omgang lopen.
De brandende lantaarn die we onderweg tegenkomen geeft de plaats van
het eucharistische wonder weer. Het is een bijzondere ervaring om
middenin de nacht, tussen alle uitgaansmensen, de Stille Omgang te
lopen. Na de stille bedetocht gaan we weer huiswaarts. We zullen rond 5
uur terug zijn. Op de terugreis is er gelegenheid om te slapen in de
touringcar!
U kunt zich opgeven bij koster Mark Jongen, tevens broedermeester Stille
Omgang Geldrop. Dit kan per mail of telefonisch gebeuren:
*Mail: geldrop@parochienicasius.nl
*Telefonisch: Iedere werkdag tussen 09.00-12.00 uur: (040)- 2862364.
De kosten bedragen € 14.- p.p. (voldoen bij het instappen in de touringcar)
Koffie en thee worden op de heenreis aangeboden. Bij aanmelding en
daarna onverhoopte afmelding worden de kosten wel in rekening
gebracht i.v.m. gereserveerde bus kosten! Opgeven voor 4 maart 2016.
Meer info www.parochienicasius.nl Koster Mark Jongen

Bestel uw eigen huispaarskaars
Achter in de kerken in Geldrop liggen lijsten waar op
u uw eigen huispaaskaars kunt bestellen.
Vul dit formulier in en geef het geld in een envelop
met uw naam af op de pastorie.(in de HH. Maria en
Brigida kerk mag u de envelop ook in het offerblok van de misintenties
stoppen) De kaarsen zullen tijdens de paaswake ontstoken worden en na
de viering gezegend door de priester. Waarna u uw paaskaars mee naar
huis krijgt. Voor meer informatie kunt u terecht bij koster Mark Jongen
Driekoningen zingen Geldrop centrum
Op zondag 3 januari jl. zijn de kinderen prachtig verkleed op stap gegaan
om geld in te zamelen voor de Stichting Actie Calcutta. Tijdens de
kerkdiensten op zaterdag en zondag waren ze aanwezig in de Brigida kerk.
In totaal hebben ze bijna 770 euro opgehaald. Dat is een fantastisch
resultaat! De Stichting Actie Calcutta kan met dat geld een waterpomp
aanschaffen zodat er in een jongenshostel in Ghatiduba in India voldoende
water beschikbaar is voor de kinderen om zich te kunnen wassen en naar
de toilet te kunnen gaan. Het Driekoningencomité wil de kinderen en hun
begeleiders heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit mooie
resultaat! Kijk voor meer informatie en foto’s op www.actiecalcutta.nl
Het Driekoningencomité
Opbrengst Collectes tbv projecten van Pater Willem Kerkhof in Malawi
De totale opbrengst tbv Pater Willem Kerkhof bedraagt 623 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 HH. Maria en Brigida kerk
Wie kan en wil ons helpen
Elk huis heeft onderhoud nodig, onze kerk ook. Zo zijn wij. Enkele
vrijwilligers om de 14 dagen een aantal uren bezig met klein onderhoud
en voorkomende werkzaamheden. Onze groep kan best nog een paar
krachten gebruiken. Lijkt het je wat, bel eens 2856441 voor verdere
informatie. Ik vertel wel waarover het gaat. Hendrik Van Hauwe.

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.
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:
24 februari 2016
6. Christus en de Kerk
16 maart 2016
7. Liturgie en Eucharistie
30 maart 2016
8. De gemeenschap van de heiligen
6 april 2016
9. Gebed en geestelijk leven
13 april 2016
10. Het eeuwig leven
De avonden duren van 20.00 uur tot 21.45 uur en ze zullen plaatsvinden in
het St. Antoniushuis, Stationsstraat 15 in Geldrop.
Gebedsdiensten veertigdagentijd
Gedurende de Veertigdagentijd zijn er op de maandagavonden om 19.00
uur opnieuw gebedsdiensten in de kapel van de zusters van
barmhartigheid aan de Diepe Vaart. U bent daar van harte welkom!
Overledenen van de afgelopen maand:
4 jan. Theo Sanders, geboren op 28 september 1929 en overleden op
29 december 2015 (H. Brigidakerk).
6 jan. Joop van Leeuwen, geboren op 19 april 1939 en overleden op
1 januari 2016 (H. Brigidakerk).
Dopelingen van afgelopen maand:
30 jan. Laurens Luijten
31 jan. Levi Drosten

Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

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

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

Woensdag en zaterdag
13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open

HH. Maria en Brigida kerk
Zondag

10.00 uur eucharistieviering m.m.v.

Maandag

19.00 uur in de veertigdagentijd gebedsdienst.
(in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)

Dinsdag

19.00 uur eucharistieviering.
(in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis Stationsst. 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. Kosten: €11.-. Betalen kan door 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.

