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H. Nicasiusviering in Heeze & Bedevaart naar Den Briel
Het is weer feest van de H. Nicasius, dus gaan we
naar Kreyl. Het is traditie om de H. Mis te vieren bij
zijn kapel op het Nicasiusplekske op Kreyl in Heeze.
Zoals ieder jaar verwachten wij een grote opkomst.
Dit jaar vieren wij het op zondag 10 juli.
De feestelijke H. Mis begint om 11.00 uur.
Mgr. Mutsaerts zal daarin voorgaan. Medewerking
wordt verleend door de Gildes, de Harmonie en het
parochiekoor Heeze. De buurtschap Kreyl is, zoals
ieder jaar, druk bezig met een goede voorbereiding.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze
feestelijke viering en gezamenlijk kopje koffie of
thee. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan vindt de viering plaats in
de kerk.
Op zaterdag 9 juli gaan we als H. Nicasius parochie op bedevaart naar Den
Briel. Om 08.00 uur vertrekt een bus vanuit Heeze en Geldrop en rond
18.00 uur zijn we terug. De kosten voor deze reis bedragen 10 euro. Meer
informatie vindt u op de website van de parochie
www.parochienicasius.nl. Er hangt ook een poster achter in de kerk.
Wij zijn trots op de H. Nicasius, omdat hij met zijn leven getuigde van het
katholieke geloof. Op 9 juli 1572 werden in Den Briel 19 priesters en
kloosterlingen opgehangen omwille van hun katholieke geloofsovertuiging. In de twee weken die daaraan vooraf gingen werden de
meesten van hen lichamelijk en geestelijk gemarteld. Het merendeel was
afkomstig uit Gorinchem of Gorcum. In katholieke kringen werden en
worden ze als de ‘Martelaren van Gorcum’ vereerd. Hun marteling en

executie is het meest beruchte misdrijf tegen de katholieke geestelijkheid
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De katholieke Kerk verklaarde de
Martelaren van Gorcum in 1675 zalig en in 1867 heilig. Een van hen was H.
Nicasius, geboren in Heeze, die getuigde met zijn woord en zijn bloed.
Daarom houden wij hem in Heeze in ere.
Vakantiepost
Wanneer mensen op vakantie gaan,
bezoeken ze graag kerken. En laten ze
deze middels een kaartje aan het
thuisfront zien. Mocht u op vakantie
gaan, de komende periode houden
wij ons graag aanbevolen om ook een kaartje
te ontvangen. Deze zullen we dan ook een plaatsje geven in de H.
Brigidakerk. Stationsstraat 15 5664 AP Geldrop.
Al vast een prettige vakantie.
125-jarig jubileum
In augustus 2016 bestaat de huidige H. Brigidakerk
125-jaar. Dit laten we natuurlijk niet zomaar voorbij
gaan. Daarom worden er verschillende activiteiten
georganiseerd. Vanaf begin september zullen er
verschillende foto’s van de afgelopen 125 jaar
komen te hangen in de van de kerk over de kerk.
In die zelfde maand zullen er activiteiten zijn in en
rond de kerk voor de scholen. Het weekend van 24 en 25 september moet
u echt niet vergeten: zet u dit maar vast in uw agenda.
Op zaterdag een avond van Barmhartigheid middels deze avond willen
gehoor geven aan de vraag van Paus Franciscus die dit jaar heeft
afgekondigd als jaar van Barmhartigheid.
Op zondag zal er om 11.15 uur een Pontificale hoogmis zijn met Mgr. De
Korte als hoofdcelebrant. Aansluitend is er in de tuin van het
St.-Anthonishuis een gezellig samen zijn, met een picknick. En activiteiten
voor de jeugd later op de middag livemuziek en een presentatie van vele
vrijwilligers die binnen de parochie werkzaam zijn in Geldrop. En we
eindigen de middag met een borrel.

Doe mee met de bid marathon!
Bij de herdenking van het jubileum willen we inzetten op activiteiten die
specifiek bij het kerkgebouw horen. Zo is het kerkgebouw bedoeld als
ontmoetingsplek tussen God en mensen. Dit wordt op een bijzondere
manier in de verf gezet wanneer wij daar samenkomen om te bidden. In
de avond en nacht van 24 op 25 september willen we daar uitdrukking aan
geven met de zogenaamde de avond van barmhartigheid. Tijdens deze
avond van barmhartigheid zijn er optredens die ons uitnodigen tot
bezinning, verzoening en gebed. De avond gaat over in een sfeer van
aanbidding. De bedoeling is om tijdens de nacht van 24 op 25 september
biddend en wakend samen te zijn in de kerk rond het uitgestelde
Allerheiligst Sacrament voor onze Nicasiusparochie. Hoe lang we met deze
aanbidding doorgaan hangt af van hoeveel mensen zich aanmelden om er
aan mee te doen. Om je aan te melden staat er binnenkort achter in de
kerk een flipoverbord met daarop een schema met de uren van de nacht
van zaterdag op zondag. Per uur moeten er minimaal twee/vier mensen
aanwezig zijn. Wees welkom en doe mee met onze bidmarathon 125 jaar
Brigidakerk.
In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen gedoopt
5 jun. Kay Stokmans
19 jun. Naomi van Stiphout
12 jun. Xavi van Vegchel
26 jun. Rick Snoeijen
19 jun. Rick Kuijpers
26 jun. Laura Dochnowski
Overledenen van de afgelopen maand:
8 jun. Jan Sleegers, geboren op 24 apr. 1930 en overleden op 2 jun. 2016
(H. Brigidakerk).
14 jun. Kees van Es, geboren op 23 okt. 1938 en overleden op 14 jun. 2016
(H. Brigidakerk).
15 jun. Theo Laarakker, geboren 12 nov. 1934 en overleden op 9 jun. 2016
(H. Brigidakerk).

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, vesper/avondgebed.
19.00 uur eucharistieviering.

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.

