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Goede week en Pasen 2018, beleef het met ons mee!
Vanaf zaterdagavond 25 maart tot en met zondag 1 april vindt de jaarlijkse Goede
Week plaats met zijn uiteenlopende plechtigheden. Wat gebeurt er allemaal in die
week met die raadselachtige naam? We volgen een Man op reis. Preciezer: op het
laatste gedeelte van zijn reis. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn
levensverhaal. Jezus. Het is een man die de wereld wil redden, een einde wil
maken aan het eeuwige lijden van de mens. Het kwaad de wereld uit wil helpen.
Een man met een verhaal over een nieuw bestel. Een koninkrijk. Met andere
begrippen en nieuwe gebruiken: ‘de laatste wordt de eerste, de heerser een
dienaar en de onderdrukte een vrij mens’. Zijn woorden zijn als vuur en ze worden
niet begrepen. Natuurlijk niet. Hij maakt vijanden bij de vleet. En zijn vrienden
staan erbij en kijken ernaar. Hij was een Jood en zijn reis ging door Israël. Ook in
zijn tijd was dat niet zonder spanning en gevaar. Het laatste stuk van zijn reis voert
Hem naar Jeruzalem. Zware wolken pakken zich samen boven de stad en boven
zijn hoofd. Vernedering, lijden, dood. Zijn verhaal lijkt te eindigen in een zwart gat
van wanhoop en mislukking. Lijkt...
“A Man with a mission, a mission from God”
En wij? Wij gaan met Hem mee. Op een afstandje. Omdat we er maar zo weinig
van begrijpen. Wat zoekt Hij hier, in de stad van zijn dromen? En wat zoeken wij
eigenlijk in zijn spoor?
We proberen in woorden en verhalen zijn gezicht te zien. Zijn stem te horen in de
stilte van een kerk en op de bodem van ons hart. Tot we zijn tranen zien, tot zijn
lachen ons verwarmt, tot zijn ontroering de haren op onze armen overeind zet.

Tot zijn lijden onze pijn wordt en zijn opstanding onze inspiratie om te leven. Het
is een verhaal dat zich iedere keer opnieuw voltrekt in ons eigen hart en hoofd.
We vinden woorden en gebaren, gebruiken en gebeden die de kerk van alle
eeuwen heeft gebruikt om dat verhaal te vertellen. Kleuren en geuren, stilte en
opwinding, donker en licht, een week lang. Het zijn grote woorden die gebruikt
worden: liefde, lijden, vernedering, troost, dood, verrijzenis.
Woorden waarvan we niet verwachten dat we de diepte ervan kunnen peilen.
Maar zonder die woorden gaat het ook niet. (bron: Intercity Bestemming Pasen)
Ook in onze Nicasiusparochie willen we die weg met Jezus, onze Verlosser, gaan.
Dat gebeurt op de verschillende geloofsgemeenschappen en ook in Geldrop.
Hieronder volgt de weg die we met Jezus gaan van Palmpasen naar Paaszondag.
Wees welkom en beleef het met Hem en ons mee. Op de internetpagina ziet u het
voor de overige geloofsgemeenschappen.
H. Brigidakerk:
19.00 uur
11.15 uur
12.30 uur
09.00 uur
19.00 uur
Witte Donderdag 29 mrt. 19.00 uur
21.45 uur
Goede Vrijdag
30 mrt. 15.00 uur
19.00 uur
Palmzondag

Paas zaterdag
1ste Paasdag
2de Paasdag

24 mrt.
25 mrt.
26 mrt.
27 mrt.

21.45 uur
31 mrt. 21.00 uur
01 apr. 11.15 uur
02 apr. 09.30 uur

HH. Maria en Brigidakerk:
Palmzondag
25 mrt.
27 mrt.
Goede Vrijdag
30 mrt.
Paas zaterdag
31 mrt.
1ste Paasdag
01 apr.

09.30 uur
19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

eucharistieviering en wijding palm
eucharistieviering en wijding palm
eucharistieviering
eucharistieviering (in het st. Antonuishuis)
Boeteviering en biecht gelegenheid
eucharistieviering aansluitend aanbidding
dagsluiting
Kruisweg
Herdenking van het lijden en sterven
van de Heer met aansluitend aanbidding
dagsluiting
Paaswake
eucharistieviering nadien eitjes zoeken
eucharistieviering

eucharistieviering en wijding palm
eucharistieviering (kapel van de zusters)
Kruisweg
Paaswake
eucharistieviering

In het Kruispunt:
26 mrt. 19.00 uur Taizéviering

Bijdrage Vastenactie
Iedere veertigdagentijd wordt de
Bisschoppelijke vastenactie gehouden.
Ook onze Nicasiusparochie doet daaraan mee. In onze kerken staan voor dit doel
collectebussen opgesteld, met daarop affiches van de Vastenactie.
In het weekend van 17 en 18 maart, de vijfde zondag van de veertigdagentijd,
houden we voor dit doel een speciale collecte in de rode mandjes.
We nemen u dit jaar voor het Vastenactie project mee naar het uiterste noorden
van Zambia, tegen de grens met Tanzania. Het is een straatarm gebied, een van de
armste provincies van Zambia. Hier, in en om het stadje Mbala, is het
campagneproject voor Vastenactie 2018: het HID-programma van de zusters van
het Heilig Hart van Jezus en Maria.
Na de opkomst van de HIV- en aidspandemie, waarbij in Zambia veel slachtoffers
vielen, hebben de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala begin
jaren ‘90 hun werkzaamheden verschoven. Hun ziekenhuis werd overgenomen
door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID
huishoudens in nood)-programma opgezet in 1991.
Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via
voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Van harte aanbevolen.
Inzameling Voedselbank Geldrop-Mierlo gedurende veertigdagentijd
In deze veertigdagentijd willen we u er bijzonder op attenderen dat er
gelegenheid is om te doneren aan de Voedselbank Geldrop-Mierlo. Omdat, zoals
reeds eerder vermeld is, de voedselbank goede afspraken heeft kunnen maken
met de plaatselijke supermarkten, ligt het zwaartepunt van de behoefte op dit
moment in het bijzonder bij verzorgingsproducten, zoals zeep, tandpasta e.d. Van
harte aanbevolen!
Bezinning tijdens de Veertigdagentijd
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!
Samen de kruisweg van Jezus bidden
Gedurende de Veertigdagentijd is er iedere vrijdag m.u.v. Goede Vrijdag
gelegenheid om voor de H. Mis van 19.00 uur samen de kruisweg van Jezus te
bemediteren en te bidden. We beginnen dan om 18.15 uur in de centrumkerk.
Op Goede Vrijdag zelf zal de kruisweg zowel in de centrumkerk als in de Maria en
Brigidakerk om 15.00 uur gebeden worden. Van harte welkom!

Nieuwe traplift in het St. Antonioushuis
Mede dank zij een gulle gever is het ons gelukt om een
nieuwe traplift te installeren in het
St. Antoniushuis. We hopen dat hierdoor de kapel in het
St. Antoniushuis meer toegankelijk wordt voor mensen
die het moeilijk hebben om de hoogte te overwinnen.
Heel veel dank aan de schenker.
Veertigdagentijd 2018: U bent bemind:
Drie bezinnende preken van priester Henri Nouwen
Ieder jaar proberen we als parochie stof aan te reiken tot bezinning en verdieping,
bijzonder in de voorbereidingstijd op Pasen. Dit jaar willen we op video een cyclus
van drie preken van de in Amerika werkzame priester Henri Nouwen (1932 –
1996) aanreiken, waarin hij met ons op zoek wil gaan naar het ware geluk.
Op dinsdag 20 februari 2018 hebben we de eerste preek uit de serie ‘De geliefde
zijn‘ bekeken en beluisterd en daarna er over van gedachten gewisseld. De
bijeenkomsten vinden plaats in het
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, telkens om
20.00 uur. De volgende data over de laatste twee
preken van Henri Nouwen zijn op:
dinsdag 6 maart 2018: De geliefde worden,
dinsdag 20 maart 2018: Leerling zijn van de
Geliefde. Beleef het met ons mee en wees
welkom!
Des Hommes et des Dieux, Jezus volgen onder bedreiging.
De veertigdagentijd is een periode waarin we met zijn allen worden uitgedaagd
om ons leven te herijken op dat van Jezus en zijn Blijde Boodschap. Zijn leerlingen
willen wij immers zijn. Als pastoraal team willen we in de Veertigdagen tijd ook
een voorbeeld laten zien van die navolging van Jezus,
wat dat kan betekenen voor mensen. Deze
veertigdagentijd willen we het verfilmde
indrukwekkende levensgetuigenis laten zien van een
achttal Franse monniken wat zich in het Algerijnse
Tebhirine afspeelde in 1996. Hoewel de monniken zich
inzetten voor de plaatselijke bevolking worden zij daar
door een fundamentalistische Islamitische groepering
bedreigd.

Hoe staan zij in deze dreiging? Een thema dat raakt aan de actualiteit van onze
tijd. Van harte welkom op woensdag 14 maart om 19.00 uur in het St.
Antoniushuis, Stationsstraat 21.
In verband met deze bezinnende film zal de H. Mis van die dag plaatsvinden
aansluitend aan het ochtendgebed van 8.30 uur.
Bestuur Nicasiusparochie
Afgelopen tijd hebben we gelukkig een aantal mensen bereid gevonden om het
bestuur in onze Nicasiusparochie te versterken. Hiermee komt het aantal
bestuursleden op 6. Hieronder volgen de namen van de bestuursleden en hun
portefeuilles.
Mgr. Mutsaerts (Rob), ’s-Hertogenbosch : voorzitter.
Dhr. Baggerman (Joep), Heeze: fondsenwerving
Dhr. Van Bree (Wim), Mierlo: secretaris
Dhr. Geurts (Geert), Heeze: penningmeester
Dhr. Hessels (John), Mierlo: beheer
Mevr. Hulsen-Walen (Anneke), Leende: vrijwilligers
Ondertussen trachten we nog steeds het bestuur
verder te versterken, bijzonder op het gebied van financieel-administratieve
ondersteuning. Dankbaar zijn we voor hun inzet voor onze Nicasiusparochie naast
hun dagelijkse drukke werkzaamheden.
Pastoor Sjef van der Maazen
Paaseitjes
Ook dit jaar worden er weer paaseitjes verkocht in de H. Hrigidakerk voor het
goede doel. Dit wordt gedaan, achterin de kerk, op Palmzondag en 1ste Paasdag na
de vieringen van 11.15 uur. De kosten zijn €2.50 per zakje van 200gram. De
opbrengst gaat dit jaar naar de Cliniclowns.
In Stilte door Amsterdam
Tot 8 maart kunt u zich nog opgeven om deeltenemen
aan de Stille Omgang te Amsterdam. Dit jaar zal pastoordeken Spooren hoofdcelebrant zijn tijdens de
eucharistieviering in de Krijtbergkerk en pastoor van der
Maazen mede concelebrant. Op geven kan via de
pastorie st. Antoniushuis Stationsstraat 21.
geldrop@parochienicasius.nl of 040-2862364 ma/vr 9.00 uur tot 12.00 uur.
Vertrek op zaterdag 17 maart 2018 om 21.15 uur aan de de pastorie.

Gezinsvieringen en kinderwoorddiensten
Verschillende keren per maand zijn er in onze parochie gezinsvieringen en
kinderwoorddiensten. We geven u hieronder een overzicht van deze
vieringen voor de komende maand, zodat u er alvast rekening mee kunt
houden.
H. Brigidakerk 11.15 u.:
HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.:
Zon. 4 mrt. kinderwoorddienst Zon. 4 mrt. kinderwoorddienst
Zon. 11 mrt. kinderwoorddienst Zon. 18 mrt. gezinsviering
Zon. 18 mrt. gezinsviering
Zon. 25 mrt. Kinderwoorddienst
18 mrt. Presenteren de Eerste Communniecanten zich in beide kerken
In de afgelopen maand zijn gedoopt
18 feb. Brent van der Rijt
25 feb.
Sjoerd Domen
2 feb.
6 feb.
9 feb.
14 feb.
21 feb.
22 feb.
24 feb.
24 feb.

Overledenen van de afgelopen maand:
Cor Stoef, geboren op 10 jul. 1926 en overleden op
27 jan. 2018 (H. Brigidakerk)
Catrien Thijssen- Gras, geboren op 11 jul. 1924 en overleden op
31 jan. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
Piet Theuns, geboren op 30 mei 1930 en overleden op
4 feb. 2018 (H. Brigidakerk)
Nico Eickmans, geboren op 13 feb 1946 en overleden op
9 feb. 2018 (H. Brigidakerk)
Piet Zweegers, geboren op 14 okt. 1924 en overleden op
17 feb. 2018 (H. Brigidakerk)
Nolly van Stipdonk- Scheepers, geboren op 23 jun. 1947 en
overleden op 17 feb. 2018 (H. Brigidakerk)
Wies Sterk, geboren op 11 mrt. 1931 en overleden op
19 feb. 2018 (H. Brigidakerk)
Ger Meulders, geboren op 29 sep. 1928 en overleden op
20 feb. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)

H. 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

Zondag

11.15 uur eucharistieviering

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

HH. Maria en Brigida kerk
Zondag

9.30 uur

eucharistieviering

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, avondgebed.
19.00 uur eucharistieviering.
Ziekenbezoek
Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en
een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven
aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan
graag bij u op bezoek.
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 dan kunt u dit aangeven
door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl.

