
         

 

 

 

 
 

125 jaar H. Brigidakerk 
Van 1889 tot 1891 werd de kerk compleet met de 2 torens gebouwd en 125 jaar 
geleden, op 3 augustus 1891, door Bisschop Godschalk ingewijd.  
Dit laten wij natuurlijk niet voorbijgaan: 
Deze maand staat er een foto tentoonstelling in de kerk met foto’s van de 
afgelopen 125 jaar. 
Op zaterdagavond 24 september vindt er om 19.00 uur een eucharistieviering 
plaats die wordt opgeluisterd door het jeugdkoor. Aansluitend zullen van 20.00 – 
21.00 uur een aantal jongeren, die in juli deel hebben genomen aan de 
wereldjongerendagen in Krakau, vertellen over hun ervaringen. Hun verhalen 
zullen afgewisseld worden met muziek van de band Jacobsladder die ook 
optredens verzorgde tijdens de wereldjongerendagen. Daarna is er een uitstelling 
van het heilig Sacrament en vindt er van 21.00 uur ’s avonds tot 9.00 uur 
zondagochtend een aanbidding in estafettevorm plaats waarvoor mensen zich 
nog kunnen opgeven middels een intekenlijst in het portaal achter in de kerk.      
Op zondag 25 september is er om 11.15 uur een pontificale hoogmis zijn met Mgr. 
De Korte als hoofdcelebrant. Ook burgemeester B. Link en oud minister-president 
Dries van Agt hebben toegezegd de viering bij te wonen. Deze mis wordt 
opgeluisterd door het eveneens jubilerende gemengd koor van de Brigidakerk (40 
jaar) en het Brigida Anȗna koor. Beide koren zullen tijdens de dienst een, speciaal 
voor hen door Arno ter Burg geschreven, mis uitvoeren. De aanwezigheid van de 
beide Geldropse Gilden, St. Catharina en Barbara en St. Joris zal de viering extra 
cachet geven. Na de viering zal aan de bisschop, de  burgemeester en de heer 
Dries van Agt een boekje aangeboden worden over de 125 jarige geschiedenis van 
de Brigidakerk. Vanaf dan is het boekje ook voor een gering bedrag verkrijgbaar 
bij andere belangstellenden.       
Aansluitend gaat het hele gezelschap in processie naar de tuin van het  
St.-Anthonishuis voor een lunch/picknick gevolgd door een gezellig samenzijn 
waarbij allen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn activiteiten en spelletjes voor de 
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jeugd later op de middag livemuziek van zanger/accordeonist Peter Faber.  
Ook de Ierse band Irish Cream zal optreden, wat natuurlijk prachtig aansluit bij de 
naamgeefster van de kerk. Daarnaast is een presentatie van de vele vrijwilligers 
die in de parochie werkzaam zijn. Omstreeks 15.00 uur gaat de lunch/picknick 
over in een borrel en omstreeks 18.00 uur wordt de feestelijke middag beëindigd. 
Bij een feest hoort natuurlijk taart! Daarom worden nog mensen gezocht die het 
leuk vinden om taarten te bakken. Bent u zo iemand en wilt u voor het komende 
jubileumfeest een taart bakken, geef u dan op bij de pastorie, bij koster Mark 
Jongen of stuur een E-mail naar geldrop@parochienicasius.nl 
 

vormselvoorbereiding, dit jaar voor de groepen 7 en 8! 
Het vormsel is de bevestiging van de doop.  
Dit jaar nodigt de werkgroep vormsel leerlingen van groep 7 en 8 uit om deel te 
nemen aan de vormselvoorbereiding. Ook de ouders van deze leerlingen worden 
hierbij betrokken. 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. 
Meer informatie vindt u op de internetpagina: www.parochienicasius.nl. 
Hier treft u informatie en het aanmeldingsformulier. Contactpersoon: Koster Mark 
Jongen Stationsstraat 15, 5664 AP, Geldrop,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.  

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  
Hier treft u verdere informatie aan en het inschrijfformulier.  
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). 

Oecumenisch Bijbellezen 
Uit beide kerken, katholiek en protestants, gaan we weer naar de lezingen kijken 
die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe 
bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, 
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raakt of vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse 
vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. 
Dus: kom meepraten, ontdek bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! 
Aanmelden is handig voor ons, maar u mag ook zomaar binnenlopen voor een 
avond. De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en  
dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20 uur in het Parochiecentrum, 
Stationsstraat 15:  op dinsdag 20 september voor zondag 25 september 2016 

op maandag 17 oktober voor zondag 23 oktober 2016 
Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06 
                       geldrop@parochienicasius.nl of  286 23 64 
 

Huwelijksviering 
12 aug.   Ashley Ingram en Romano Ter Linden   
 

Huwelijksjubileum 
1 aug. Hebben we het 60 jarig jubileum gevierd van Leo en Dies Martens 
 

In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen gedoopt 
7 aug. Julian Alexander  14 aug. Daan Reniers 
14 aug. Bentley Bakers   4 sep.  Reily Wartner 
14 aug. Belle Reniers   
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
13 aug. Pastor Rein van Bavel, geboren op 7 dec. 1933 en overleden op  

7 aug. 2016 (H. Brigidakerk).  
3 sep. Gerd de Groot, geboren op 23 jun. 1930 en overleden op 29 aug. 2016  

(H. Brigidakerk). 
7 sep. Egi van der Linden, geboren op 24 nov. 1952 en overleden op 1 sep. 2016 

(H. Brigidakerk).  
8 sep . Ton Janssen, geboren op 1 jun. 1936 en overleden op 1 sep. 2016  

(H. Brigidakerk) 
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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, 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. 
 


