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Advent
Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.
Advent is luisteren. Luisteren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door engelenzangen;
luisteren, totdat je hart méézingen gaat.
Advent is komen. Komen met verlangen
naar Betlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
Advent is bidden. Bidden van verlangen
opdat Gods Rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Uit: Wit als sneeuw, Nel Benschop

Adventsinzameling voor Hart voor elkaar Geldrop- Mierlo
Van 30 november t/m 15 december
is er gelegenheid om goederen te
doneren voor de organisatie Hart
voor Elkaar Geldrop-Mierlo.
In de kerken in Geldrop kunt uw
goederen kwijt in de manden die daarvoor staan opgesteld.
‘Hart voor elkaar Geldrop-Mierlo’ zet zich in voor mensen, binnen onze
gemeente, die op financieel gebied tussen wal en schip vallen.
Dit zijn vaak jong gezinnen met een of meer kinderen met een beperking, of
mensen die, omdat ze werken, juist geen recht hebben op aanvullingen of
toeslagen vanuit de gemeente en daardoor dus maandelijks onder het sociaal
minimum moeten leven.
Wij ondersteunen deze mensen met onder andere kleding, speelgoed,
verzorgingsproducten enzovoorts. Daarnaast helpen we mensen door met hen te
kijken waar ze recht op hebben en bij eventuele diepere problemen verwijzen we
hen door naar de juiste instanties.
De mensen van ‘Hart voor elkaar’ zijn voor de feestdagen druk bezig geweest met
Sinterklaas, het inzamelen van speelgoed en het maken van pakketten voor
pakjesavond. Sinterklaas, vinden zij, is namelijk een feest voor ieder kind!
‘Na de sinterklaasperiode gaan we over naar de Kerst. Hiervoor zijn we druk bezig
met het inzamelen van nuttige (houdbare) producten voor de kerstpakketten en
daarbij kunnen we uw hulp heel goed gebruiken!’, aldus de mensen van ‘Hart voor
Elkaar’

Wat willen we graag inzamelen?
Chocolademelk, yoghurtdrink, houdbare melk, broodbeleg zoals pindakaas,
hagelslag, jam, honing, potjes of blikjes groenten, fruit, blikjes knakworst,
gehaktballetjes, suiker, poedersuiker, koffie, thee, bakmixen, oliebollenmix,
kerstchocolade, snoep, koekjes, blikjes/flesjes drinken, pasta, rijst, pastasaus
Nootjes, zoutjes.
Daarnaast zijn we ook heel blij met waxinelichtjes/kaarsen (en -houders),
kerstdecoratie en verzorgingsproducten om de pakketten mee aan te vullen.
Alvast heel erg bedankt namens al onze vrijwilligers en de ontvangers van de
kerstpakketten. Zit u zelf lastig met de feestdagen en komt u graag in aanmerking
voor een kerstpakket (of wil u iemand anders binnen onze gemeente graag
hiermee verrassen)? Kijk dan op onze website voor een aanmeldformulier:
www.hartvoorelkaargeldrop-mierlo.nl , of bezoek onze facebookpagina:

hartvoorelkaargeldrop. U mag ons natuurlijk ook altijd een email sturen:
hartvoorelkaargeldrop@outlook.com
Adventsvieringen in de kapel van de zusters aan de Diepe Vaart
Op de maandagen 2, 9, 16 en 23 december, telkens om 19.00 uur, vinden er
gebedsvieringen plaats die in het teken staan van de Advent in de kapel van de
zusters van barmhartigheid, Diepe Vaart 2. Van harte welkom!
Heezer Vocaal Ensemble zondag 15 december in Maria en Brigidakerk
Inmiddels is het Heezer Vocaal Ensemble een vertrouwde gast geworden in de
Maria en Brigidakerk. Ook dit jaar verzorgen zij daar een kerstconcert op zondag
15 december om 13.30 uur. Het accent ligt dit jaar op de Franse componisten
waaronder Charpentier. Toegang is gratis en u bent van harte welkom.
Ensemble Dejongdejongplus Euwe en Sybolt de Jong in Brigidakerk
‘Kerst in Contrast’ zondag 15 december in centrumkerk
Verleden jaar was het concert van Ensemble Dejongendejongplus een groot
succes. Koorzang, afgewisseld met enkele sopranen ‘off Stage’ en begeleid door
orgels maakt de zang en muziek tot een bijzondere belevenis. U kunt het
meebeleven in de centrumkerk op zondag 15 december om 15.00 uur. Welkom!
Een innerlijke weg naar Kerstmis: boete- en biechtviering
Om ons innerlijk voor te bereiden op Kerstmis wordt ons op
dinsdag 17 december om 19.00 uur een boete- en biechtviering
aangeboden. Aansluitend aan de boeteviering is er gelegenheid
voor hen die dat op prijs stellen om persoonlijk het sacrament
van Boete en Verzoening te ontvangen. In verband met deze
voorbereidingsplechtigheid zal de avondmis van die dinsdag
verplaatst worden naar de ochtend, aansluitend aan het
ochtendgebed in het St. Antoniushuis. Van harte
welkom!
Kerstviering Vrouwen van Nu 20 december in de Maria en Brigidakerk
In het teken van Advent en Kerst staat op vrijdag 20 december om 18.00 uur de
eucharistieviering in de Maria en Brigidakerk die verzorgd wordt door de Vrouwen
van Nu. Deze viering leidt het kerstsamenzijn van de Vrouwen van Nu in. Ook
anderen zijn van harte welkom bij de eucharistieviering. In verband met deze
viering in de Maria en Brigidakerk zullen de avondplechtigheden in de
centrumkerk komen te vervallen.

Kerstconcert in de Maria en Brigdakerk zaterdag 21 december
Op zaterdag 21 december vindt om 19.00 uur voor de tiende keer het traditionele
kerstconcert plaats in de Maria en Brigdakerk. Aan dit concert nemen deel
jeugdkoor ‘Sing it Out’, het Geldrops Gemengd koor, het
Geldrops Mannenkoor en de ‘Femmes Vocales’. Na afloop is
er een samenzijn in het gemeenschapshuis. We hopen u te
mogen ontmoeten.
Kerstconcert centrumkerk zondag 22 december
Ook dit jaar verzorgt het Brigida Anúnakoor samen met het jeugd en jongerenkoor
het jaarlijkse kerstconcert in de centrumkerk op zondag om 19.00 uur. Het belooft
weer een heel stemmig gebeuren te worden. Wees welkom!
Voorzetting eucharistieviering en aanbidding op woensdagmiddag
Afgelopen halfjaar is de eucharistieviering op woensdag - de eucharistieviering ’s
avonds in het Antonius - verplaatst naar de centrumkerk om 12.30 uur.
Aansluitend is er gelegenheid tot één uur stille aanbidding. Dit alles vindt plaats
terwijl op woensdag middag de kerk open is voor gebed, bezinning en
bezichtiging. Omdat dit alles tot tevredenheid is verlopen, heeft het pastoraal
team besloten deze gebedsactiviteit voort te zetten. Iedere woensdag bent u
welkom voor eucharistie, aanbidding, bezinning in de kapel bij het Heilig Hart in
de centrumkerk.
Derde zondag van de Advent (14/15 dec.) Collecte Bisschoppelijke Adventsactie
Advent staat in het teken van Maria’s moederschap. Kinderen verwijzen naar de
toekomst en scheppen hoop. Hoop ook dat zij het Licht voor de
wereld in zich zullen dragen zoals destijds die kleine Baby van
Betlehem.
In onze wereld wordt die hoop op een aantal plekken
overschaduwd door ernstige gezondheidsproblemen voor
zowel jonge moeders als kinderen. De Bisschoppelijke
Adventsactie nodigt ons met vier projecten uit om kwetsbare moeders en
kinderen tegemoet te komen en hoop aan te reiken in: de aanpak van moeder en
kindersterfte in El Salvador, opvang en begeleiding van Venezolaanse
vluchtelingenkinderen in Peru, verbetering van geboortezorg in Somalië en een
toegankelijke gezondheidszorg in Niger. Graag willen we de steun aan deze
projecten in de adventscollecte op de derde zondag van de Advent (14 en 15
december) van harte aanbevelen.

Kerstviering voor peuters, kleuters en familie
Een speciale kinderwoorddienst op Eerste Kerstdag 25 december 2019 om 12.00
uur vindt plaats in de HH. Maria en Brigidakerk te Zesgehuchten. Het kerstverhaal
wordt verteld, aangekleed met plaatjes en filmpjes en samen zingen we
kerstliederen. Voor alle kinderen is een knutselwerkje waarmee ze kennis kunnen
maken met het kerstverhaal.
Kindje wiegen, korte kerstviering voor peuters, kleuters en familie
Eerste Kerstdag 25 december 2019 om
14:30 uur is er een speciale viering voor
peuters, kleuters en hun familie in de
Heilige Brigidakerk in Geldrop centrum. Het
kerstverhaal wordt verteld, aangekleed met
plaatjes en filmpjes uit het boek van Dick
Bruna. Tussendoor zingen we samen
kerstliedjes die de kinderen misschien al
kennen. Na een half uurtje samenzijn sluiten
we af. De kinderen brengen kindje Jezus
samen met de pastoor naar Jozef en Maria in de kerststal. Aansluitend is er na
afloop voor iedereen wat te drinken en iets lekkers. Voor de kinderen een mooie
manier om kennis te maken met het kerstverhaal en om in de kerk naar de grote
stal te kijken.
Boekbespreking prot. kerk ’t Kruispunt: Tomas Halik, Raak de Wonden Aan
‘Raak de Wonden aan’ is het vierde boek van de Tsjechische priester, theoloog en
filosoof Tomas Halik dat in het Nederlands is vertaald. Doorlopend thema in zijn
boeken is geloof en twijfel en hoe die twee elkaar van dienst kunnen zijn. Het
gesprek met ongelovigen is goed voor het geloof van de christenen. Zelf heeft
Halik het atheïsme aan den lijve ervaren: in de tijden van het communisme moest
hij zijn rol als priester ondergronds vervullen. In dit boek neemt hij zijn
vertrekpunt bij zijn naamgenoot Tomas, “ongelovige” leerling die uitgenodigd
wordt om de wonden van Jezus aan te raken. Wonden aanraken wordt hier dé
manier waarop God in de wereld ervaren kan worden. En ook zal een
geloofwaardige kerk haar wonden moeten laten zien. De boeken van Halik kennen
een spirituele diepgang en gevoel voor wat er religieus en maatschappelijk speelt
in deze tijd. In de protestantse gemeente wordt dit boek gelezen en besproken
onder leiding van dominee J.H. Kip. Ook katholieke lezers zijn van harte welkom.
Voorwaarde is wel dat u over het boek beschikt en het alvast leest t/m pag. 75.
Het boek: Tomas Halik: Raak de wonden aan, over niet zien en toch geloven. ISBN
9789023954170 Kosten € 20, -

Bijeenkomsten: woensdagen 19 februari, 4 en 18 maart 2020 om 15 uur in het
Kruispunt Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06 B
Kerstvieringen
H.Brigidakerk
(centrum)

18:00 u.
20:00 u.
22:00 u.
00:00 u.
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HH. Maria en Brigidakerk
(Zesgehuchten

Dinsdag 24 december Kerstavond
gebedsviering (Jeugdkoor)
17:30 u.
Euch.viering (Sing it Out)
Euch.viering
(Jeugd- en Jongerenkoor)
Euch.viering (Brigida
22:00 u.
eucharistieviering
Anúnakoor) Engelse muziek
(gemengd koor)
Euch. viering (Brigida
Anúnakoor) Latijnse muziek
Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
Euch.viering (gemengd koor)
09:30 u.
Euch.viering (gemengd
koor)

11:00 u.

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag (H. Stefanus)
Euch.viering (volkszang)
Geen viering

18:30 u.

Dinsdag 31 december (Oudjaar)
Euch.viering (gemengd koor)
geen viering

11:00 u.

8 nov.

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaar (H. Maria Moeder van God)
Euch.viering (volkszang)

In de afgelopen maand zijn in onze parochie getrouwd:
Erwin Lier en Simone Timmermans

Dopelingen van de afgelopen maanden:
17 nov. Marlie de Win

11 nov.
16 nov.
19 nov.
23 nov.

Afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden
Johanna van Stratum-Jansen, geboren 17 apr. 1932 en overleden op
6 nov. 2019 (H. Brigidakerk)
Jacques van Dingenen, geboren 9 nov. 1943 en overleden op 11 nov.
2019 (HH. Maria en Brigidakerk)
Nelly van der Burg-Adelaars, geboren 10 feb. 1933 en overleden op 12
nov. 2019 (crematorium Heeze)
Ton Witvoet, geboren 14 aug 1960 en overleden op 16 nov. 2019
(H. Brigidakerk)

H. Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

Woensdag 12.30 uur eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 uur
Dinsdag-Donderdag-Vrijdag
18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed.
19.00 uur eucharistieviering.
Zaterdag

18.15 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek
(Biechtgelegenheid).
19.00 uur eucharistieviering

Zondag

11.00 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
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.

kleurplaat

Elisabeth: ‘Waaraan heb ik het te danken te danken dat de moeder van mijn Heer
naar mij toekomt.’ (Lc. 1, 43)

