
         

 

 

 

 
 

125 jaar Brigidakerk 
Met vreugde en dankbaarheid hebben we in het weekend van 24 en 25 
september mogen gedenken dat het 125 jaar geleden is dat onze centrumkerk 
door de toenmalige bisschop van Den Bosch, Mgr. Godschalk, is ingewijd. De 
avond van barmhartigheid, zaterdag 24 september, kende een heel bijzondere, 
gewijde en serene sfeer mede door de gezangen rondom de eucharistische Heer. 
Dat gebed werd meegedragen de nacht in door wakende en biddende 
parochianen, gesteund door de diensten van de scouting Don Bosco. Dit bidden 
was een geestelijke voorbereiding op het hoogtepunt van het weekend, de 
pontificale eucharistieviering waarin, een speciaal hiervoor nieuw 
gecomponeerde mis van Arno ter Burg werd uitgevoerd. Onze bisschop Mgr. De 
Korte, wees er in zijn homilie op dat wij als gelovigen dragers zijn van Christus. 
Burgemeester Link maakte aan de hand van het voorbeeld van de H. Brigida 
duidelijk dat een echte geloofsgemeenschap uitstaat naar verbondenheid. Na de 
eucharistieviering kreeg het ‘kerk zijn’ als gemeenschap uitdrukking in het gezellig 
samenzijn in de tuin van het St. Antoniushuis dat de gehele verdere middag vulde. 
Dit feest van kerkwijding werd een onvergetelijk weekend, mede door de 
inspanning van zeer vele zowel professionele als vrijwillige medewerkers van onze 
parochie – onze levende stenen – alsmede door de bijdragen van verschillende 
gulle gevers en sponsors. Naar allen die - op welke wijze dan ook - hun bijdrage 
hebben geleverd aan dit feest – en daarmee bouwden 
aan onze geloofsgemeenschap - gaat onze hartelijk 
dank uit. 
 
Geschiedenis boekje 
Ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de 
H.Brigidakerk is er nieuw geschiedenisboekje 
verschenen. Deze zijn vanaf heden te verkrijgen van 
ma. t/m vr. bij de pastorie, Stationsstraat 15 voor een 
bedrag van €2.- p.s..  
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Voorbereiding eerste H. Communie (groep 4) 
vormsel (groepen 7 en 8) voor 2017! 

De eerste Communie is voor de kinderen een groot feest. We willen zowel de 
kinderen als de ouders goed hierop voorbereiden. De voorbereiding gaat in dit 
najaar al van start.  In deze dagen hebben - voor zover mogelijk –  de RK. 
Basisscholen informatie en inschrijfformulieren ontvangen. Mocht u niets 
ontvangen hebben om welke reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de 
pastorie, en u ontvangt alsnog de informatie thuis.  
Communievieringen 2017   
H. Brigidakerk (centrum): zondag 11 juni om 11.15 uur.  
HH. Maria en Brigidakerk : maandag 5 juni om 11.00 uur (tweede Pinksterdag). 

Vanaf heden vindt er nog maar 1 maal per 2 jaar het vormsel plaats in Geldrop. 
Daarom zijn dit jaar alle leerlingen van de groepen 7 en 8 uitgenodigd voor het 
vormsel. In 2019 vindt de volgende vormselviering plaats. 
Het vormsel is de bevestiging van de doop. Om deel te nemen aan de 
vormselvoorbereiding kunt u het aanmeldingsformulier invullen en afgeven op de 
pastorie, Stationsstraat 15. De voorbereidingen zijn gezellige en informatieve 
bijeenkomsten. Vanuit onze parochie nemen we deel aan de “Power of fire” dag 
in ’s-Hertogenbosch, voordat de feestelijke vormselviering gaat plaatsvinden.  
Contactpersoon: Koster Mark Jongen Stationsstraat 15, 040-2862364. 
In 2017 is de vormselviering op zaterdagavond 25 maart om 19.00 uur.  
Onze oud-pastoor en deken F. Spooren komt naar Geldrop om het sacrament van 
het vormsel toe te dienen.  
Meer informatie vindt u op de internetpagina: www.parochienicasius.nl. 
Hier treft u de volledige informatie en de aanmeldingsformulieren. Gelieve voor 
15 oktober in te leveren. Pastorie, Stationsstraat 15 te Geldrop 

Allerzielen-gravenzegening 
Op 2 november bevelen we heel bijzonder al onze overleden dierbaren aan  
de barmhartigheid van God. In de volgende vieringen wordt speciaal voor 
de overledenen van het afgelopen jaar ( 2 november 2015 – 2 november 
2016) gebeden en worden zij herdacht: 
 
H. Brigida kerk:   Woensdag 2 november om 19.00 uur  
HH. Maria en Brigida kerk:  zondag 30 oktober om 9.30 uur  
     

Op de volgende tijdstippen op 30 oktober vindt er gravenzegening plaats: 
Koninginnestraat (Zesgehuchten): + 10.45 uur,  
Dwarsstraat (H. Jozef): 12.00 uur, Aragorn (’t Zand): 14.30 uur. 

http://www.parochienicasius.nl/


Mensen met verlies 
Maandelijks komen er op woensdagmiddag mensen samen op de pastorie, 
Stationsstraat 15. Die te maken hebben met verlies. 
Dit kan zijn: dat er iemand in de naaste omgeving is overleden of dat ze plotseling 
hun baan kwijt zijn geraakt enz.. Bent u zo iemand of kent u iemand? Dan bent u 
van harte welkom. Komende maand zal de middag plaats vinden op woensdag 19 
oktober van 14.00 uur tot 16.30 uur.  
 

De Bijbel als ontmoetingsplaats van God en mens 
De Bijbel is het boek van de christenen. Onlangs is de Bijbel opnieuw gekozen tot 
het belangrijkste Nederlandse boek. Maar van de andere kant hoor ik van veel 
mensen, bijzonder ook in de katholieke gelederen, dat het soms ontoegankelijk is.  
Om dit boek waarin God ons tegemoet treedt in Zijn woord wat meer te openen, 
toegankelijk te maken, willen we u uitnodigen om deel te nemen aan een zestal 
bezinningsavonden. Met name hopen we u wat handvatten te geven die u helpen 
de Bijbel te lezen opdat Gods Boek een bijdrage kan leveren aan ons geloofsleven. 
We willen het aanbieden voor de gehele Nicasiusparochie. Daarom vinden de 
avonden plaats in Heeze in het Martinushonk Jan Deckersstr. 22 aan de kerk en in 
Geldrop in het St. Antoniushuis aan de Stationsstr. 21.  De bijeenkomsten zijn op 
de volgende data, telkens woensdagen van 20.00 uur tot 21.30 uur: 16 november 
te Heeze, 30 november te Geldrop, 14 december te Heeze, 8 februari te Geldrop, 
22 februari te Heeze, 15 maart te Geldrop.  Aanmelden is handig en mag op de 
pastorie, Stationsstraat 15, 5664 AP te Geldrop of via 
geldrop@parochienicasius.nl, maar u mag ook gewoon binnenlopen. Van harte 
welkom! 

In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen gedoopt 
4 sep. Reiley Wartner   

Overledenen van de afgelopen maand: 
14 sep. Lucy van den Heuvel- Timmermans, geboren op 4 jun. 1939 en overleden 

op 9 sep. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk).  
20 sep. Jan Giesen, geboren op 19 dec. 1933 en overleden op 14 sep. 2016  

(HH. Maria en Brigidakerk). 
21 sep. Han van Wanroij, geboren op 5 mei 1924 en overleden op 15 sep. 2016 

(H. Brigidakerk).  
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H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, rozenkrans. 
 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, rozenkrans. 
 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, willen we vragen 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. 


