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Bidweek voor de eenheid van de Christenen 2021: Blijf in mijn liefde
‘#blijfinmijnliefde’ is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van
christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24
januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het
evangelie volgens Johannes. Dit thema wijst op de verbondenheid met Christus als
bron van de vrucht van eenheid.
Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht
dragen.’ Jezus blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons
delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de
Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen
eren en vrucht dragen; vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen
dat er in deze Week van Gebed gebeurt. Daarover willen we ons bezinnen en
daarvoor willen we bidden in de oecumenische viering van zondag 24 januari 2021
om 16.00 uur in de protestansekerk te Heeze, deze zal ook gestreamd worden via
www.kerkdienstgemist.nl daar toetst u op “zoek kerk” Heeze zo komt u bij de
protestantsekerk in Heeze waar u live mee kunt kijken naar de
oecumenischeviering. Binnen de mogelijkheden van de coronaregels van dat
moment bent u van harte welkom.

Dank voor al uw kerst- en nieuwjaarswensen!
In de afgelopen decembermaand mochten we als pastoraal team en als pastores
individueel van heel veel mensen kerstwensen ontvangen. In deze tijd van
coronacrisis is dit zeer bemoedigend en hartverwarmend. Helaas lukt het niet deze
wensen allemaal persoonlijk te beantwoorden. Daarom willen we langs deze weg
iedereen van harte bedanken voor zoveel goede wensen en ook van onze kant
iedereen Gods zegen, vrede en alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar in de
hoop dat de coronacrisis spoedig tot een einde mag geraken.
Dank aan alle mederwerkers
Ondanks alle coronaperikelen, en het uitblijven van de vieringen op de kerstavond
hebben zeer veel medewerkers in onze parochie zich tot het uiterste toe
ingespannen om van Kerstmis weer een schitterend feest te maken. De beide
Geldropse kerken zagen er prachtig uit. Ondanks het feit dat vanwege de
coronacrisis de versieringen net iets meer ingetogen zijn gebleven, hebben we veel
positieve reacties mogen ontvangen van bezoekers, tijdens en met name buiten de
vieringen. Dank je wel voor al die mensen die soms zichtbaar maar ook vaak meer
op de achtergrond voor anderen al deze en andere zaken tot stand hebben
gebracht. Een mooie manier om een uitnodigende geloofsgemeenschap te zijn.
Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari doen
weer 2000 kerken mee aan de Actie Kerkbalans. De Actie
Kerkbalans wordt dit jaar gehouden onder het motto
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’
In het afgelopen jaar van coronacrisis zijn we niet alleen
als inwoners van ons land maar ook als kerk en kerken
behoorlijk beperkt geweest in onze activiteiten. Van de
andere kant hebben mensen ook op allerlei manieren –
ook al was dat vaak behelpen – de troost en de
bemoediging ervaren van ons geloof, in de manier waarop parochianen er waren
voor elkaar en anderen, alsmede uit de deelname aan de transmissie van vieringen
via het internet. Het doet ons ervaren dat ons geloof voor heel veel mensen van
grote waarde is. Het stimuleert ons en vele anderen ook om hiermee door te gaan,
naar de toekomst. U kunt ons daarbij helpen, door met ons mee te vieren, door als
vrijwilliger onze parochie mee te dragen, maar ook door uw financiële bijdrage. Met
de Actie Kerkbalans willen we een beroep op u doen om ons geloof ook financieel
toekomst bestendig te maken met uw financiële bijdrage. Geeft u ook aan de kerk
van morgen? Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Blasiuszegen in 2021
De Blasiuszegen (ter voorkoming van
keelaandoeningen en andere kwalen) is vernoemd
naar de heilige Blasius. Jaarlijks wordt deze zegen
gegeven rond zijn feestdag op 3 februari.
Dit jaar vindt het plaats in het weekend van 30 en 31
januari. Vanwege de coronaregels zal deze niet
persoonlijk gegeven worden, maar aan het einde van
de dienst bij de zegen.
Kledingactie
De opbrengst van sam's kleding actie gehouden op zaterdag 3-10-2020
ten behoeve van mensen in nood in Ethiopië (voorziening van drinkwater en
sanitair) was: Parochie H.Brigida 685 kilogram. Parochie H.H. Maria en Brigida 685
kilogram. Hartelijk dank voor Uw donatie.
In de afgelopen periode is het volgende kind gedoopt
14 nov.

Cady Vrijburg

In de afgelopen periode zijn de volgende parochianen overleden
11 nov. Nellie Slaats- Koolen, geboren op 30 aug. 1927 en overleden
op 6 nov. 2020 ( HH. Maria en Brigidakerk)
12 nov. Leny Warmoeskerken- van Dijk, geboren op 26 aug. 1932 en overleden
op 4 nov. 2020 ( H. Brigidakerk)
13 nov. Gonneke van de Pas- Joachems, geboren op 29 aug. 1939 en overleden
op 7 nov. 2020 ( H. Brigidakerk)
26 nov. Lenie Pfaff, geboren op 22 feb. 1925 en overleden op 23 nov. 2020
( H. Brigidakerk)
27 nov. Harrie Cremers, geboren op 11 mei 1932 en overleden op 21 nov. 2020
( HH. Maria en Brigidakerk)
3 dec. Els Simons- Bemelmans, geboren op 18 dec. 1929 en overleden
op 26 nov. 2020 ( H. Brigidakerk)
5 dec. Bep van den Broek- van Lieshout, geboren op 14 dec. 1934 en overleden
op 29 nov. 2020 ( H. Brigidakerk)
8 dec. Truus Verdonk- Assmann, geboren op 2 jul. 1931 en overleden
op 1 dec. 2020 ( HH. Maria en Brigidakerk)

9 dec.

Peter Basten, geboren op 2 jan. 1950 en overleden op 2 dec. 2020
( H. Brigidakerk)
22 dec. Anna Derks, geboren op 6 mrt. 1947 en overleden op 18 dec. 2020
( H. Brigidakerk)
29 dec. Leo Zwegers, geboren op 28 apr. 1944 en overleden op 21 dec. 2020
( Schoorsveld)
31 dec. Ton Collart, geboren op 22 jul. 1926 en overleden op 23 dec. 2020
( H. Brigidakerk)
2 jan.
Nelly Thijs- van Esch, geboren op 19 okt. 1935 en overleden
op 27 dec. 2020 ( H. Brigidakerk)
8 jan.
Frits Dillen, geboren op 9 mrt. 1930 en overleden op 2 jan. 2021
( H. Brigidakerk)

Maandag
Dinsdag

12.30 u.
18.30 u.
19.00 u.
Woensdag 12.30 u.
Donderdag 18.30 u.
19.00 u.
Vrijdag
18.30 u.
19.00 u.
Zaterdag
19.00 u.
Zondag
09.30 u.
11.00 u.

Vieringen en gebedsmomenten
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
aanbidding en vesper/avondgebed (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering met aansluitend aanbidding.
tot +/- 14.00 u. (H. Brigidakerk)
aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)
eucharistieviering (HH. Maria en Brigida kerk)
eucharistieviering (H. Brigidakerk)

Woensdag en zaterdag van 13.00 u. tot en met 16.00 u. H. Brigidakerk open
Din.-Woe.-Don.-Vrij. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (H. Brigidakerk)
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 €12.- in 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. Let op, dat u
uw intentie ook door belt of mailt.
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven
door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl.

