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Door het donker hier gekomen
Door het donker hier gekomen,
aangetrokken door het licht,
willen wij het Kind bezingen
dat op aarde vrede sticht.
In dit Kind staat te lezen
hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren,
voor het menselijk geslacht!
In dit Kind is vleesgeworden
hoe God ook het donker door
heel zijn goede schepping trouw blijft.
Deze ster wijst ons het spoor!
Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.
En met allen die gegaan zijn,
met de dromen van oudsher,
zoeken wij naar nieuwe wegen
bij het lichten van de ster.
Zolang wij nog durven dromen,
uitzien naar wat toekomst biedt,
zullen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied.
Sytze de Vries

(uit: Open Deur, december 2004.)

Adventsvieringen in de kapel van de zusters aan de Diepe Vaart
Op de maandagen 3, 10 en 17 december, telkens om 19.00 uur, vinden er
gebedsvieringen plaats die in het teken staan van de Advent in de kapel
van de zusters van barmhartigheid, Diepe Vaart 2. Van harte welkom!
Adventsactie 2018
Ook dit jaar maakt het straatkinderenproject Cecydar in Rwanda deel uit
van de vijf projecten van de bisschoppelijke adventsactie. Onze parochie
heeft opnieuw gekozen om voor CECYDAR “straatkinderen terug naar huis”
geld in te zamelen. Dit jaar wil men met dit geld werken aan het
verbeteren van de thuissituaties. Is de situatie daar onveranderd, dan is de
kans groot dat de kinderen opnieuw weglopen. De gezinnen worden
geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie,
bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje.
Ook werkt Cecydar dit jaar aan het versterken van de eigen organisatie: de
medewerkers krijgen training en scholing. Ook wil Cecydar investeren in
een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput wordt aangesloten
op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een
zonnestroomsysteem aanleggen. Deze investeringen in duurzaamheid
verdienen zichzelf terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.
Samen halen we deze kinderen van de straat! Daarom hopen we ook dit
jaar nogmaals op uw financiële steun. Hiervoor onze welgemeende dank!
Meer informatie over dit project is te vinden op: www.cecydar.org of
www.fidesco-international.org/nl of op de Facebook-pagina CecydarCentre Cyprien et Daphrose.
Schrijfactie en kerstkaarten Amnesty
De volgende schrijfactie van Amnesty International is in het weekend van 8
en 9 december. U kunt na elke eucharistieviering actiekaarten kopen en
ondertekenen. Bovendien zijn er dan prachtige kerstkaarten van Amnesty
te verkrijgen. Maandag 10 december is de Dag van de Mensenrechten. Het
is dan 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. Deze Verklaring blijft
een telkens actuele oproep om op te komen voor de waardigheid van
iedere mens.
De Amnesty schrijfactie van december is voor een mensenrechtenactiviste
uit de Filippijnen die geheel ten onrechte gevangen zit.

Pater Pio Gebedsgroep geeft gevolg aan oproep paus Franciscus.
Naar aanleiding van de misbruikschandalen in
Pensylvania in de Verenigde Staten van Amerika
heeft Paus Franciscus op 20 augustus van dit jaar
een brief geschreven aan het Volk Gods, waarin de
Heilige Vader zijn afschuw uitspreekt over alle
vormen van seksueel misbruik die in onze kerk
hebben plaatsgevonden en zijn meeleven uit met
de vele slachtoffers. De paus ziet de Kerk als een
lichaam, waarin, wanneer één lid lijdt, alle
ledematen in dit lijden delen (vgl. 1 Kor. 12,26)
Vanuit dit geloof roept de paus alle gelovigen op
tot gebed en boete voor de wandaden die gepleegd zijn, om vergeving en
heling. De landelijke vereniging van Pater Pio Gebedsgroepen heeft deze
oproep van de paus aangenomen en besloten op alle eerste vrijdagen van
de maand tot de landelijke dag in september een extra gebedsmoment in
te lassen en een dag van vasten/soberheid te houden. Onze pater Pio
Gebedsgroep heeft dit ingevuld door het bidden van de zeven
boetepsalmen {Psalmen 6, 32(31), 38(37), 51(50), 130(129), 143(142)}
naast de dag van vasten en soberheid. Graag wil ik iedereen uitnodigen om
dit initiatief van de Pater Pio Gebedsgroep te volgen.
Sloop of Hoop, Omroep Brabant St. Jozefkerk, Geldrop
Op vrijdag 7 december om 18.00 uur zendt Omroep Brabant in het kader
van een serie uitzendingen rond de toekomst van diverse oude gebouwen
een aflevering uit rond onze
Geldropse St. Jozefkerk.
Voormalig parochiebestuurslid
dhr. Paul Boshouwers zal in deze
aflevering het e.e.a. toelichten
rond de geschiedenis en de situatie
van de St. Jozefkerk.
Dit programma wordt daarna nog
enige keren herhaald.

Kerstvieringen
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Maandag 24 december Kerstavond
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gebedsviering (Jeugdkoor)
Euch.viering
(Jeugd- en Jongerenkoor)
Euch.viering (Brigida
Anúnakoor) Engelse muziek
Euch. viering (Brigida
Anúnakoor) Latijnse muziek
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Euch.viering (Sing it Out)

22:00 u.

eucharistieviering
(gemengdkoor)

Dinsdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
Euch.viering (gemengdkoor)
09:30 u.
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Woensdag 26 december Tweede Kerstdag (H. Stefanus)
Euch.viering (volkszang)
Geen viering
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Maandag 31 december (Oudjaar)
Euch.viering (gemengdkoor)
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11:15 u.

Dinsdag 1 januari 2018 Nieuwjaar (H. Maria Moeder van God)
Euch.viering (volkszang)

Inzameling voor de voedselbank
Gedurende de adventstijd is er
weer extra gelegenheid om
bijdragen te doen voor de
voedselbank Geldrop-Mierlo. Ten gevolge van een goede samenwerking
tussen de voedselbank, supermarkten en leveranciers, ligt het zwaartepunt
van de behoefte van de voedselbank op dit moment meer op het gebied
van verzorgingsproducten (denk aan zeep, wasmiddelen, tandpasta, e.d.)
en de financiële ondersteuning van de organisatie zelf, de overheadkosten.
Ten behoeve van dat laatste liggen er ook intekenformulieren in de kerk
waarmee u een bedrag kunt doneren aan de voedselbank. Bij voorbaat
dank voor uw bijdrage.

Een innerlijke weg naar Kerstmis: boete- en biechtviering
Om ons innerlijk voor te bereiden op Kerstmis wordt ons op
dinsdag 18 december om 19.00 uur een boete- en
biechtviering aangeboden. Aansluitend aan de
boeteviering is er gelegenheid voor hen die dat op prijs
stellen om persoonlijk het sacrament van Boete en
Verzoening te ontvangen. In verband met deze
voorbereidingsplechtigheid zal de avondmis van die
dinsdag verplaatst worden naar de ochtend,
aansluitend aan het ochtendgebed in het
St. Antoniushuis. Van harte welkom!
De Advent Komt Eraan!
De weken voor Kerstmis zijn speciaal omdat we ons
voorbereiden op de komst van het kindje Jezus.
Om zich op Zijn komst voor te bereiden, zullen we
op 9, 16 en 23 december kinderwoorddiensten
houden in de H. Maria en Brigidakerk om 09:30 en
in de H. Brigidakerk om 11.15 uur. We zullen uit de
bijbel lezen en ook knutselen.
We verheugen ons op de voorbereiding in deze bijzondere tijd met jullie!
Kerstbomen en coniferen
Elk jaar proberen we in de H. Brigidakerk een mooi kerst tafereel te maken
met de kerststal. Daarvoor hebben we kerstbomen en coniferen nodig.
Helaas de adressen waar we in het verleden terecht konden voor groen zijn
er niet meer. Vandaar de vraag: heeft er nog iemand een conifeer of
kerstboom in zijn of haar tuin die men kwijt wil? Laat dit dan horen aan
koster M. Jongen 040-2862364.
Kerstviering voor peuters, kleuters en familie
Een speciale kinderwoorddienst op eerste kerstdag
25 december 2018 om 12.00 uur in de HH. Maria en Brigidakerk te
Zesgehuchten. Het kerstverhaal wordt verteld, aangekleed met plaatjes en
filmpjes en samen zingen we kerstliederen. Voor alle kinderen is een
knutselwerkje waarmee ze kennis maken met het kerstverhaal.

Kindjewiegen Korte kerstviering voor peuters, kleuters en familie
Eerste kerstdag 25 december 2018 om
14:30 uur Heilige Brigidakerk Centrum
is er een speciale viering voor peuters,
kleuters en hun familie in de Heilige
Brigidakerk in Geldrop centrum. Het
kerstverhaal wordt verteld, aangekleed
met plaatjes en filmpjes uit het boek
van Dick Bruna. Tussendoor zingen we
samen kerstliedjes die de kinderen
misschien al kennen. Na een half uurtje
samenzijn sluiten we af. De kinderen brengen kindje Jezus samen met de
pastoor naar Jozef en Maria in de kerststal. Aansluitend is er na afloop voor
iedereen wat te drinken en iets lekkers. Voor de kinderen een mooie
manier om kennis te maken met het kerstverhaal en in de kerk naar de
grote stal te kijken.
Huwelijksviering van de afgelopen maand:
24 nov. Maarten Hoeijmakers en Lidia Gunnarsson
Dopelingen van de afgelopen maand:
11 nov. Kevin Liandanskaite
25 nov. Vienna Wargner
25 nov. Luca Wilk
Afgelopen maand zijn er 5 parochianen overledenen,waaronder:
3 nov. Aad van Dijk, geboren op 22 feb. 1930 en overleden op
29 okt. 2018 (H. Brigidakerk)
17 nov. Hans Martinali, geboren 29 jul. 1950 en overleden op
12 nov. 2018 (H. Brigidakerk)
27 nov. Resi van Kessel-Eijsink, geboren 15 apr. 1932 en overleden op
21 nov. 2018 (H. Brigidakerk)
30 nov. Huub Verkennis, geboren 23 sep. 1934 en overleden op
25 nov. 2018 (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, vesper avondgebed.
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 dan kunt u dit aangeven
door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl.

