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Maandag 2 oktober feest van de H.H. Engelbewaarders 
Wanneer je het over engelen hebt trekken vaak ook katholieke mensen 
hun wenkbrauwen op. Past dat nog wel in 
deze tijd?  Van de andere kant hoor je mensen 
met eenzelfde gemak van opluchting zeggen, 
wanneer ze aan een hachelijke situatie zijn 
ontkomen, dat ze een engeltje op hun 
schouder hadden zitten. Dus zo vreemd is het 
ook weer niet om te spreken over engelen. 
Iets van het probleem dat mensen hebben 
met engelen hangt wellicht samen met de 
stereotype wijze van afbeelden in de 
christelijke iconografie. Engelen worden vaak 
afgebeeld als op mensen gelijkende wezens met vleugels. Dat is een 
manier in de afbeelding de engel als engel te kunnen onderscheiden van 
andere wezens, zonder dat daarmee gezegd is dat een engel een wezen is 
met vleugels. Ondanks de moeite die mensen met engelen kunnen hebben 
getuigd de gehele heilige Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament 
van het bestaan van deze geestelijke wezens, de engelen. In de H. Mis 
sluiten we ons in het ‘Heilig, heilig…’ aan bij de lofzang van de engelen in 
de hemel. Ook in het leven van Jezus nemen de engelen een prominente 
plaats in, zoals bij de aankondiging van zijn geboorte, de engelen in de 
Kerstnacht, de engelen die verschijnen na de beproevingen van Jezus in de 
woestijn, de engel die Jezus troost in zijn doodstrijd in de Hof van Olijven 
en natuurlijk de engelen bij het overwonnen graf. Wat de engelbewaarder 
betreft is het Jezus zelf die ons dit openbaart in het Matteüsevangelie 
wanneer Hij ons waarschuwt om de kleine (eenvoudige) mensen te 
minachten, want zegt Hij:  



‘Zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het 
aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.’ (Mt. 18,10). In de afgelopen 
maanden hebben we met de Pater Pio Gebedsgroep een boek gelezen 
waarin duidelijk werd dat pater Pio een intense band had met zijn 
engelbewaarder. Daar ondervond hij veel troost van en de engelbewaarder 
stelde hem in staat heel veel mensen te helpen. Moge het feest van de 
engelbewaarders voor ons een uitnodiging zijn om een beroep te doen op 
de engelen die God ons gegeven heeft om ons te helpen voort te gaan op 
de weg van Jezus.  

Pastoor Sjef van der Maazen 
 

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.  Wanneer u uw kind wilt 
aanmelden voor de Eerste Communie in 2018, doet u dat door het 
opgaveformulier te downloden wat te vinden is op 
www.parochienicasius.nl en opsturen naar:  
communiegeldrop@parochienicasius.nl of het opgaveformulier in te vullen 
en uiterlijk 1 november 2017 in de brievenbus te doen van de pastorie: 
Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 
Communievieringen 2018: 
H. Brigidakerk: zondag 10 juni 2018 om 11.15 uur.  
HH. Maria en Brigidakerk: maandag 27 mei 2018 om 9.30 uur 
 
Proficiat Wim Houben 
Zaterdag 16 september mochten we in het St. Antoniushuis onze 
burgemeester dhr. Link ontvangen. Hij was in ons midden om namens onze 
koning dhr. Wim Houben, vrijwilliger in onze parochie, te onderscheiden 
als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim is als trouwe parochiaan 
jarenlang lid van het college van collectanten en werkzaam bij de 
klussengroep. Maar ook buiten de parochie is hij als vrijwilliger actief in het 
vervoer van patiënten voor de pastorale dienst van het Geldrops St. 
Annaziekenhuis en collectant voor goede doelen. Dank voor alle inzet en 
zorgen; een welverdiende onderscheiding! We wensen Wim en al zijn 
dierbaren van harte proficiat, maar tegelijkertijd, gezien zijn gezondheid, 
ook veel sterkte toe. 
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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 
2016 – 2 november 2017) gebeden en worden zij 
herdacht:  
H. Brigidakerk: donderdag 2 november om 19.00 uur  
HH. Maria en Brigidakerk: zondag 29 oktober om 9.30 uur 
Op de volgende tijdstippen op 29 oktober vindt er gravenzegening plaats: 
Koninginnestraat (Zesgehuchten): + 10.45 uur (aansluitend aan de H. Mis 
van 9.30 uur),  
Dwarsstraat (H. Jozef): 12.00 uur, Aragorn (’t Zand): 14.30 uur. 
 
Oecumenisch Bijbellezen  
In dit nieuwe seizoen gaan we weer uit beide kerken, 
katholiek en protestants, 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, 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 20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21: 
op maandag 9 oktober voor zondag 15 oktober (RK) en  
zondag 29 oktober (Prot.) 2017 
op maandag 11 december voor zondag 31 december 2017 
op dinsdag 2 januari voor zondag 7 januari 2018 
op maandag 26 februari voor zondag 4 maart 2018 
op maandag 16 april voor zondag 22 april 2018 
op dinsdag 5 juni voor zondag 10 juni 2018 
Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06 
                    geldrop@parochienicasius.nl of  286 23 64 
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Dank aan medewerkers en deelnemers van de parochiedag 
Zondag 24 september vond onze parochiedag plaats en het 25-jarig 
jubileum van diaken Jan van Groezen. De eucharistievieringen, de receptie 
en het gezellige samenzijn, de inleiding van pastoor deken Spooren, de 
afsluitende gebedsdienst, het is allemaal zeer goed verlopen. Dat alles 
kreeg nog een extra glans door de zonovergoten dag. Het is echter 
uitgesloten dat deze parochiedag en het jubileum zouden kunnen 
plaatsvinden zonder de inzet van zovele medewerkers, professioneel en 
vrijwillig en zonder de deelname van zoveel mensen, jong en oud. Er is in 
de aanloop naar, tijdens de dag en na afloop heel veel werk verzet door 
zeer velen en dat alles in een goede harmonie. Heel veel dank voor allen 
die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan de 
opbouw van onze geloofsgemeenschap! 
 

Pastoor Sjef van der Maazen 
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 18 sep van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
 
Cursus Groeien in ouder worden 
Gedurende de maanden oktober, november en december wordt er in onze 
Nicasius Parochie de cursus ‘Groeien in ouder worden’ gegeven. De cursus 
vindt plaats in het Martinushonk, en nodigt ons uit na te denken over ons 
ouder worden onze ervaringen en over welke betekenis daarin ons 
christelijke geloof kan hebben. Informatie vindt u achter in onze kerk en op 
onze internetpagina http://www.parochienicasius.nl  
De begeleider van de cursus is Martien van Duijnhoven. 
Hij heeft theologie gestudeerd en is werkzaam geweest als geestelijk 
verzorger. De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend in het 
Martinushonk, Jan Deckersstraat 24 te Heeze. 
Nadere informatie wordt gegeven dinsdag 10 oktober om 10.00 uur. 
Opgeven voor de informatie op 10 oktober: 
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Rozenkransbidden 
Naast de maand mei is ook oktober toegewijd aan Maria. In de 
oktobermaand staat het rozenkransgebed centraal.  Wij worden 
uitgenodigd om ons bij dit wereldwijd gebed aan te sluiten. Met Maria 
overwegen wij in dit gebed het leven, lijden, sterven en verrijzen van haar 
Zoon Jezus. Daarnaast worden wij uitgenodigd om de intenties van de Kerk, 
de wereld en van ons eigen leven in dit gebed toe te vertrouwen aan de 
Moeder Gods. Er zijn vele noden om voor te bidden. Er is ook veel om 
dankbaarheid voor uit te spreken. Dat alles mag samenkomen in het gebed 
van de oktobermaand. In onze parochie is ruime gelegenheid om het 
rozenkransgebed mee te bidden. Van harte welkom! 
Dinsdag t/m vrijdag om 18.30 uur in de H. Brigidakerk op woensdag in de 
kapel van het st. Antoniushuis. 
 
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 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 01 oktober  kinderwoorddienst 
 
M25 
Voor de jongeren van de M25 groep wordt er op 29 oktober een Halloween 
avond georganiseerd. Ben je tussen de 12 en 30 jaar en heb je zin om deel 
te nemen: kun je dit doorgeven via m25@parochienicasius.nl de avond 
begint met een warme maaltijd om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur, 
locatie: st. Antonuishuis stationsstraat 21 te Geldrop. 
Tot dan!! 
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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. 
 

Huwelijksviering 
1 sep. Zijn Lars Crooijmans en Nina Meulendijks kerkelijk getrouwd 
 

In de afgelopen maanden zijn gedoopt 
     

3 sep. Karlijn van der Velden 10 sep.  Jessie Bartels 
10 sep. Jayno Vermeltfoort 17 sep.  Hugo Kornuit 
  

Overledenen van de afgelopen maand: 
26 aug. Corrie van Wilderen- van der Heijden, geboren op 1 sep. 1941 en 

overleden op 21 aug. 2017 (H. Brigidakerk) 
9 sep. Toos van der Velden, geboren op 14 aug. 1927 en overleden op 15 

sep. 2017 (HH. Marie en Brigidakerk) 
7 sep. Jan van Broekhoven, geboren op 16 dec. 1928 en overleden op  

 1 sep. 2017 (H. Brigidakerk) 
23 sep. Jos de Nijs, geboren op 14 mei 1938 en overleden op 17 sep. 2017 

(H. Brigidakerk) 
29 sep.  Eddy van de Langenberg, geboren op 5 jun. 1939 en overleden op 

23 sep. 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. 
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