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Onze Lieve Vrouw van Smarten
Als een soort tegenhanger van Goede Vrijdag
wordt op 14 september ieder jaar het feest
gevierd van Kruis-verheffing. De viering van
dit feest vindt zijn oorsprong in de vinding
van het heilig Kruis door de moeder van
keizer Constantijn de Grote, de H. Helena
in het jaar 326. Op een pelgrimage naar
het heilig Land heeft zij – volgens de
verlevering - het kruis gevonden waaraan Jezus is gestorven. Op de plaats
waar het kruis is gevonden is een basiliek gebouwd die in 335 werd
ingewijd. Daags na het feest van Kruisverheffing wordt in onze Kerk
herdacht zij die bij het kruis stond waaraan Jezus te sterven hing, zijn
moeder Maria. Maria deelde in het lijden van haar Zoon. Als het gaat om
het delen in het lijden van Jezus kennen we binnen onze katholieke traditie
zeven smarten van Maria: 1. De voorzegging van Simeon in de tempel, 2.
de vlucht naar Egypte, 3. het zoeken naar Jezus, achtergebleven in de
tempel, 4. de ontmoeting op de kruisweg, 5. het kruis ontneemt Maria haar
Zoon, 6. Maria ontvangt haar gestorven Kind in haar schoot, 7. de
begrafenis van Jezus. Velen zullen zich op allerlei manieren herkennen in
de smarten van Maria. Dat verklaart mede ook de populariteit van Maria
als heilige, omdat mensen beseffen dat zij, Maria, ons menselijke lijden,
onze noden kent en daarin gedeeld heeft. De troost die wij op haar
voorspraak ontvangen mag voor ons een krachtbron zijn om deelgenoot te
worden en helper van allen die in onze dagen op velerlei manier te lijden
hebben.

Kermis Geldrop
Op maandag 4 september zal tratiegetrouw het gilde
Chatarina en Barbara samen met ons de eucharistie
vieren om 10.00 uur in de H. Brigidakerk.
De viering om 12.30 uur komt dan te vervallen.
In verband met de kermis is: van zaterdag 2 sep. t/m
woensdag 6 sep. het portaal van de kerk gesloten.
De kerk is alleen geopend voor de diensten.
Voorbereiding eerste H. Communie (groep 4)
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 ontvangen 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. Deze is ook te vinden op de internetpagina:
www.parochienicasius.nl vervolgens klikt u op het nieuwsbericht eerste H.
Communie Geldrop. Hieronder treft u verdere informatie aan en het
inschrijfformulier. Communievieringen 2018:
H. Brigidakerk (centrum): zondag 10 juni 2018 om 11.15 uur.
HH. Maria en Brigidakerk : maandag 27 mei 2018 om 9.30 uur
Koffiedrinken
Op verschillende momenten vindt er koffiedrinken plaats
in de parochie.
Voor de HH. Maria en Brigidakerk is er elke eerste zondag
van de maand aansluitend van de viering van 9.30 uur
in het gemeendschaphuis tegen over de kerk
koffiedrinken. Datums voor de komende periode:
3 sep./ 1 okt./ 5 nov./3 dec..
Voor de H. Brigidakerk is er koffiedrinken om
de week op zondag in het St. Antoniushuis aansluitend
van de viering van 11.15 uur. Datums voor de komende periode:
27 aug./ 10 sep./ 24 sep./ 8 okt./ 22 okt./ 5 nov./ 19 nov./ 3 dec./17 dec./
31 dec.

Parochiedag 24 september 2017: Jezus nodigt uit; komt laat ons gaan!
Iedere dag komen er uitnodigingen op ons af in de media om van alles te
kopen, te doen en te ondernemen. Zozeer dat je bijna zou vergeten dat
ook Jezus ons uitnodigt. Dat thema klinkt door in de vieringen van het
weekend van 23 en 24 september. Jezus nodigt ons in de evangelielezing
van dit weekend op een heel fundamentele wijze uit, namelijk om te
medewerker te worden in de wijngaard van zijn koninkrijk. De uitnodiging
van Jezus ontspringt aan zijn liefdevol Hart. Zo wil Hij ons voeden om
vanuit die innerlijke kracht medewerker te worden van zijn Koninkrijk van
liefde, vreugde en vrede, van hoop voor onze vaak geschonden en
gewonde wereld. Niemand kan daarbij gemist worden! Daarom is ook
iedereen uiteraard uitgenodigd voor onze parochiedag. Voor deze dag is
een aantrekkelijk programma samengesteld voor jong en oud, om samen
te beleven dat wij geroepen zijn om een familie van verbondenheid te zijn
rondom de Heer. Door de inzet van zeer velen belooft het opnieuw een
heel mooie dag te worden. U/Jij kunt daaraan bijdragen, gewoon door te
komen, er te zijn voor elkaar en deel te nemen. Van harte welkom!
Programma: Jezus nodigt uit; komt laat ons gaan:
9.30 uur eucharistieviering HH. Maria en Brigidakerk
11.15 uur eucharistieviering H. Brigidakerk
12.30 uur Bijeenkomst st. Antoniushuis Koffie/thee, cake, broodjes
13.30 uur jeugd programma in de HH. Maria en Brigidakerk.
13.30 uur lezing door pastoor-deken Spooren in de H. Brigidakerk
14.30 uur gezamenlijk afsluiting in de H. Brigdakerk
15.00 uur gezellig samenzijn in het st. Antoniushuis.
17.00 uur einde
In verband met de eenvoudige lunch op de parochiedag gelieve u aan te
melden door bijgevoegd aanmeldstrookje in te vullen en in te leveren of via
e-mail: geldrop@parochienicasius.nl Bij voorbaat dank en van harte welkom!
Naam: ……………………………., adres: ……………………………….., woonplaats: …………………
Tel.: …………………………, e-mail: ………………………………………………………………………..

Neemt deel met in totaal ……….. perso(o)n(en) aan de lunch op
parochiedag van 24 september a.s.

Proficiat!
Op donderdag 17 augustus mocht zuster Etta van Eijk gedenken dat ze
vijftig jaar gelden haar professie heeft gedaan bij de Zusters van
Barmhartigheid. We willen zuster Etta van Eijk, haar medezusters en
familie van harte feliciteren met deze mijlpaal. We willen dat doen in
dankbaarheid voor al die jaren van toewijding, samen met haar
medezusters, aan God en aan de mensen in onze (parochie-) gemeenschap
in de geest van barmhartigheid en zoals gewoonlijk onopvallend en in alle
eenvoud. En juist dat maakt het heel bijzonder! Deze jubileumdag mag ons
daarvan bewust doen worden. Dat vervult ons allen met grote
dankbaarheid. Zuster Etta en medezusters, proficiat en heel veel dank!
Op zondag 25 september willen we stil staan bij het feit dat onze
(emeritus) diaken Jan van Groezen 25 jaar gelden op 26 september 1992
door Mgr. J.G. ter Schure gewijd is. Daarvoor was hij al reeds een toegewijd
jeugd- en jongerenwerker. Na zijn diaken opleiding heeft Jan zich daarnaast
ook toegelegd op de pastorale zorg in diverse parochies en natuurlijk ook
in het Geldropse. Nog steeds mogen we rekenen op zijn assistenties bij
diverse vieringen. Van harte willen we diaken Jan van Groezen, echtgenote
Margriet en familie feliciteren met dit zilveren jubileum in dankbaarheid
voor alle inzet gedurende al die jaren voor onze parochie.
Het vijfentwintig jarig jubileum van diaken Jan van Groezen willen we
gedenken tegelijkertijd met onze parochiedag. Hoogtepunt zal zijn de H.
Mis op zondag 24 september om 11.15 uur. Daarna is er – tegelijk met de
parochiedag (zie elders in deze nieuwsbrief) – gelegenheid om diaken Jan
van Groezen te feliciteren in het St. Antoniushuis onder het genot van een
kopje koffie en/of thee.
Iedereen is van harte welkom!
Mensen met verlies
Maandelijks komen er op woensdagmiddag mensen samen op het
st. Antonius-huis, Stationsstraat 21, 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 20 sep van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Hulp gevraagd!!
Vele mensen bezoeken wekelijks de
H. Brigidakerk, daarom wordt de kerk
wekelijks schoongemaakt. Elke
donderdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur is
een groep vrijwilligers bezig met het
schoonhouden van de kerk: de vloer
stofzuigen/dweilen, beelden-sacristie stoffen
tot de wc schoon maken en nog tal van
andere dingen.
Wij kunnen niet zonder deze mensen.
Maar wij zijn naarstig op zoek naar hulp. Heeft u donderdagsmorgens tijd
en wilt u behulpzaam zijn. We zoeken mensen die de stofzuiger ter hand
willen nemen en een stofdoek om de kerk schoon te houden. Voor meer
info kunt te terecht bij Koster Mark Jongen. Pastorie Stationsstraat 21, 0402862364, geldrop@parochienicasius.nl.
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 het komende maanden, zodat u er alvast rekening mee kunt
houden.
In de H. Brigidakerk 11.15 uur (tenzij ander aangegeven):
zondag 17 september
kinderwoorddienst
zondag 24 september
Parochiedag
zondag 01 oktober
gezinsviering
zondag 08 oktober
kinderwoorddienst
zondag 4 november
kinderwoorddienst
zondag 22 oktober
kinderwoorddienst
zondag 29 oktober
kinderwoorddienst
In de HH. Maria en Brigidakerk 09.30 uur (tenzij anders aangegeven):
zondag 02 september
kinderwoorddienst
zondag 17 september
gezinsviering
zondag 01 oktober
kinderwoorddienst

Nationale Ziekendag
Het weekend van 9 en 10 september staat in
het teken van Nationale Ziekendag.
Ook in de parochie zullen we dit weekend
speciaal bidden voor zieken in ons midden.
De bezoekgroep van de parochie gaat op deze
dag weer een aantal zieken een bloemetje
brengen.
MIVA
Brommers voor Burkina Faso: in het weekend van 26 en 27 augustus vindt
er een extra collecte plaats voor: MIVA in de kerken. Dit jaar vraagt MIVA
aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in
Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme
land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.
Communie thuis ontvangen is mogelijk!
In iedere kerk is een tabernakel aanwezig waar het Allerheiligst Sacrament
wordt bewaard. Deze communie is in eerste instantie bedoeld voor de
mensen die niet kunnen deelnemen aan de eucharistievieringen in de kerk
en daarnaast als reserve bij drukke diensten. In de parochie is een grote
groep mensen die vanwege de ouderdom, gezondheid of lichamelijke
beperkingen niet meer naar de kerk kan komen. De pastores van de
parochie komen graag naar de mensen thuis om daar een kort moment te
bidden en de H. Communie uit te reiken. U kunt zich opgeven voor de
thuiscommunie bij de pastorie: (040)- 2862364.
Pater Pio Gebedsgroep
Op de derde vrijdag van de maand is er in de H. Brigidakerk de Pater
Piogebedsgroep. Deze avond begint om 18.30 uur met de vesper (in
oktober het rozenhoedje) tezamen met aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament. Om 19.00 uur vieren we samen de eucharistie. Na de
kerkdienst is er een bijeenkomst in de pastorie, Stationsstraat 21. Tijdens
deze bijeenkomst zal één van de teamleden een inleiding houden rond de
spiritualiteit van Pater Pio. Iedereen is van harte welkom!

Bisschop De Korte:
"Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?"
Het bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2017
(14 t/m 21 oktober) op een 8-daagse bedevaart naar Lourdes.
Met de bisschop op bedevaart, Bisschop De Korte nodigt
iedereen van ons bisdom uit om mee te gaan: "
Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?
Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band
versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen
inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen
parochiegemeenschappen. In vertrouwen op
Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen."
Voor meer info kunt u kijken op:
www.bisdomdenbosch.nl
In de afgelopen maanden zijn gedoopt
2 jul. Ties van den Boom
2 jul. Chloé Walther
9 jul. Giano van der Ven

9 jul.
16 jul.
13 aug.

Luke Salman
Teun de Brouwer
Galena Pfaff

Overledenen van de afgelopen maand:
3 apr. Annie Hanegraaf- van den Hurk, geboren op 13 jan. 1928 en
overleden op 02 jul. 2017 (H. Brigidakerk)
18 jul. Jan Smits, geboren op 5 apr. 1943 en overleden op 11 jul. 2017
(H. Brigidakerk)
16 aug. Gerrit van Zoggel, geboren op 6 feb. 1926 en overleden op
9 aug. 2017 (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, Rozenhoedje.
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.

