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Aswoensdag.
Begin van veertig
dagen gedenken
aan ’t lijden van Gods Zoon op aard.
Het onvoorstelbare
tot je nemen
tot in de eeuwen door bewaard.
As als symbool
van het vergane
van droefheid rond wat verloren lijkt.
Een kruisje op
het hoofd getekend
waaruit ons medeleven blijkt.
Versobering waarin
ons denken
zich toespitst op verkregen recht
waar Christus’
lijden in de wereld
voor ons de toekomst heeft beslecht.
Lijden op aard
is niet verdwenen
maar in Hem is de brug gesteld
Die ons geleidt
naar eeuwig leven
ons heeft verlost uit aards geweld
Th.
- Teun Hoek -

februari 2018

Plechtig begin Veertigdagentijd:
Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur H. Brigida Centrum
Woensdag 14 februari begint de grote voorbereidingstijd op Pasen, de
Veertigdagentijd. In onze parochie beginnen we de Veertigdagentijd met het
opleggen van de as in de eucharisitieviering van woensdag 14 februari om 19.00
uur in de Brigidakerk. Dit jaar valt dit begin van de Veertigdagentijd precies op
Valentijnsdag, de dag van de vriendschap. Misschien kan deze dag ons helpen om
gedurende de veertigdagentijd onze vriendschap met God opnieuw aan te halen,
evenals onze verbondenheid met mensen, bijzonder zij die in onze wereld minder
bedeeld zijn. Van harte welkom op Aswoensdag en een inspirerende
Veertigdagentijd toegewenst.
Inzameling Voedselbank Geldrop-Mierlo gedurende veertigdagentijd
Hoewel er permanent gelegenheid is in onze kerken om te doneren aan de
Voedselbank Geldrop-Mierlo, willen we in de veertigdagentijd uw aandacht
bijzonder vestigen op deze mogelijkheid. 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!
Groeten van Pater Willem Kerkhof
Vanuit Malawi groet Pater Willem Kerkhof ons.
In een brief bij gelegenheid van Kerstmis
schreef pater Kerkhof dat er van alles gebeurt
ten bate van de mensen aldaar. Met zijn
mensen heeft pater Kerkhof vroeg groeiend
gewas aan de bevolking ter beschikking gesteld.
De verwachting is dat de regenkansen niet
gunstig zijn. Zo hopen ze toch nog aan
voldoende voedsel te komen. Zowel in
Nambuma, Madisi en Naminete wordt er op verschillende wijzen gewerkt aan
verbetering en uitbreiding van ziekenhuizen, om aan de mensen voldoende
medische zorg te schenken. Foto’s van een nieuwe vleugel van het hospitaal in
Nambuma zijn te zien op onze internetpagina www.parochienicasius.nl
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
Vanaf vrijdag 16 februari en gedurende de eerste vijf weken van de
veertigdagentijd is er voor de H. Mis van 19.00 uur gelegenheid om samen de
kruisweg van Jezus te bemediteren en te bidden. We beginnen dan om 18.15 uur
in de centrumkerk.
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. De
bijeenkomsten vinden plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, telkens
om 20.00 uur op de volgende data:
dinsdag 20 februari 2018: De geliefde zijn,
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
Marokkaanse 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 wat
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
op het ochtendgebed van 8.30 uur.

Sing it Out 20 jaar, proficiat!
Zondag 4 februari mag het jeugdkoor Sing it Out gedenken dat ze in 1998
begonnen zijn in de Maria en Brigidakerk met het verzorgen van gezinsvieringen
met zowel zang als inhoudelijke inbreng. Het bijzondere van de jubileumviering op
4 februari is dat niet alleen de kinderen maar ook de ouders meezingen in het
koor. Als parochie wensen we alle koorleden en betrokkenen als ook de muzikale
leiding, Gijs en Susan de Kort, van harte proficiat met dit jubileum! En nog steeds
geldt, dat wie kan zingen van harte uitgenodigd is om met het jubilerende koor
mee te zingen.
In Stilte door Amsterdam
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. 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 17 maart 2018 zullen vele
mensen uit de omgeving van Eindhoven
afreizen met een luxe touringcar naar
Amsterdam. U kunt hier ook aan
deelnemen. Vertrek om 21.15 uur vanaf het
St. Antoniushuis Stationsstraat 21. Meer
info: geldrop@parochienicasius.nl of
040-2862364 ma/vr 9.00 uur tot 12.00 uur
Adventsactie 2017
In de afgelopen adventsperiode heeft onze parochie meegedaan met de
bisschoppelijke Adventsactie en daarbij de keuze gemaakt voor het project:
”Straatkinderen terug naar huis” van CECYDAR in Rwanda.
Onze parochiecollecte van 16-17 dec. bracht 557.35 euro op. Door het goede
verloop van de Adventsactie (meerdere parochies in Nederland kozen voor dit
project)kan het beloofde bedrag van 70.000 euro voor dit project worden
overgemaakt aan CECYDAR. In het voorjaar van 2018 ontvangt u meer info
waarvoor deze gelden zullen worden besteed. Heel hartelijk dank voor uw inzet
voor de straatkinderen in Rwanda.
Meer info over dit project vindt u op www.cecydar.org of www.fidescointernational.org/nl.

Beleidsplan diaconie
Onze diaken Henri van leuken is het afgelopen jaar intensief bezig geweest om
het diaconale netwerk in onze parochie te inventariseren. Tevens heeft hij
gepoogd om verbindingen te leggen met de gemeentelijke instanties van de
gemeenten Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo . Dit alles om, geïnspireerd door het
evangelie,te komen tot een diaconaal vangnet voor mensen in moeilijkheden.
Een en ander heeft diaken Henri vastgelegd in een brochure die voor
belangstellenden in onze kerken op leestafels e.d. te vinden is.

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. De kaarsen zullen tijdens de paaswake ontstoken worden en na
de viering gezegend door de priester. Daarna u uw paaskaars mee naar
huis nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij koster Mark Jongen
Opbrengst collecte Drie Koningen Zingen 2018
Ten behoeve van Projecten in Malawi van Pater Willem Kerkhof heeft
in januari het jaarlijks drie koningenzingen plaats gevonden. De totale
opbrengst van deze actie was euro 211,77.
Hartelijk dank namens Pater Willem Kerkhof, het geeft hem extra
steun om zijn projecten mogelijk te maken.
Wij bedanken de gevers, de kinderen en hun begeleiders en allen
die de collecte mogelijk gemaakt hebben. Hopelijk tot volgend jaar!
Missiegroep Zesgehuchten.
Nieuwe dagkapel voor de centrumkerk
Afgelopen tijd heeft onze klussengroep zich ingespannen om in de H. Hart kapel
van de Brigidakerk een mooi en passend altaar te vervaardigen. Tevens zijn daar
een aantal banken geplaats. Dat stelt ons in de gelegenheid om iets meer
gemeenschap te vormen wanneer we op weekdagen samenkomen om te bidden
en de eucharistie te vieren, dan wanneer we met zijn allen verspreid van elkaar
zitten in het schip van onze kerk. In grote dank aan het vakmanschap en de
toewijding van de mensen van onze klussengroep hopen we in de
veertigdagentijd dit altaar in gebruik te nemen. Op dinsdag, donderdag en vrijdag
willen we daar samen komen om te bidden en te vieren. Van harte hoop ik dat het
bij mag dragen aan de geest van het gebed.
Pastoor Sjef van der Maazen

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.:
Zon. 18 feb. gezinsviering
Zon. 25 feb. kinderwoorddienst
Zon. 4 mrt. kinderwoorddienst

HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.:
Zon. 4 mrt. kinderwoorddienst

In de afgelopen maand is het volgende koppel in het huwelijk getreden
19 jan. Stefano Petrelli en Michelle Machielse
In de afgelopen maand zijn gedoopt
28 jan.
3 jan.
3 jan.
20 jan.
22 jan.
25 jan.
29 jan.

Abigail Ristie
Overledenen van de afgelopen maand:
Tini Gijsberts, geboren op 25 apr. 1936 en overleden op
27 dec, 2017 (H. Brigidakerk)
Jack Jacobs, geboren op 19 mei 1937 en overleden op
27 dec. 2017 (HH. Maria en Brigidakerk)
Jan Sweegers, geboren op 15 jun. 1929 en overleden op
14 jan. 2018 (crematorium te Heeze)
Truus van Hoof-Snoeijen, geboren op 3 jun. 1947 en overleden op
16 jan. 2018 (H. Brigidakerk)
Hilde van den Bosch, geboren op 29 sep. 1921 en overleden op
21 jan. 2018 (H. Brigidakerk)
Wim van Litsenburg, geboren op 10 aug. 1924 en overleden op
25 jan. 2018 (H. 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 kunt dit aangeven door
een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl.

