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Gebed om eenheid 
 
Heer Jezus, 
Gij hebt op de avond vóór uw lijden 
voor uw leerlingen gebeden: 
‘Mogen allen één zijn, 
zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U’. 
Laat ons pijnlijk beseffen 
dat wij door onze ontrouw 
schuldig zijn aan de verdeeldheid. 
Geef dat wij eerlijk erkennen 
en moedig verwerpen 
wat er in ons aan onverschilligheid 
wantrouwen en zelfs aan wederzijdse vijandschap schuilgaat. 
Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U, opdat uit onze harten en van onze lippen 
voortdurend uw gebed moge opstijgen voor de eenheid van de christenen, 
zoals Gij die wilt en met de middelen die Gij wilt. 
Laat ons in U, die de volmaakte liefde zijt, de weg vinden die tot de eenheid leidt, 
in gehoorzaamheid aan uw liefde en aan uw waarheid. 
  (Paul Goutier pr.; uit ‘In Gebed’, oecumenisch gebedenboek) 
 
Dank voor al uw kerst- en nieuwjaarswensen!  
 
In de afgelopen decembermaand mochten we als pastoraal team en als pastores 
individueel van heel veel mensen hartverwarmende kerstwensen ontvangen. 
Jammer genoeg lukt het niet al deze wensen persoonlijk te beantwoorden. Toch 
willen we langs deze weg iedereen van harte bedanken voor de vele goede 
wensen en ook van onze kant iedereen Gods zegen, vrede en alle goeds 
toewensen voor het nieuwe jaar. 
 
 



Actie kerkbalans 2018 
 
Ook in 2018 willen wij als pastoraalteam weer werken aan de 
ontmoeting met elkaar en met God en daarmee onze 
geloofsgemeenschap dienen. 
Traditiegetrouw staat de januarimaand in het teken 
van de Actie Kerkbalans. Onze Nicasiusparochie is 
voor een groot gedeelte afhankelijk  van de bijdrage van parochianen.  
Hoewel geld niet onze allereerste prioriteit moet zijn als geloofsgemeenschap, 
kunnen we daar ook weer niet zonder. Daarom willen we u er toch één keer per 
jaar aan herinneren door in de januarimaand de Actie Kerkbalans onder de 
aandacht te brengen. Uiteraard hopen we op uw financiële ondersteuning bij 
onze werkzaamheden om de Blijde Boodschap van Jezus vorm te geven in onze 
geloofsgemeenschap. Uw bijdrage kunt u doen op rekening nummer: 
NL06RABO0115901949 t.n.v. Parochie Nicasius locatie Geldrop. Uiteraard zijn we 
zeer dankbaar voor elke bijdrage! 
 
Dank aan alle medewerkers 
 
In de afgelopen tijd heb ik van verschillende mensen complimenten gekregen over 
hoe er onze kerken in Geldrop uitzagen en hoe de liturgie verzorgd werd tijdens 
het kerstfeest. Dat hebben we met name te danken aan de verschillende 
vrijwilligers en professionele krachten die zich tot het uiterste hebben 
ingespannen om van Kerstmis op zeer uiteenlopende manieren weer iets moois te 
maken. Daar zijn ze meer dan in geslaagd. Heel veel dank voor al die inzet voor 
onze geloofsgemeenschap! 
 
‘Recht door zee’, Bidweek voor de eenheid 
 
Onder het motto ‘Recht door zee’ wordt dit jaar de Bidweek voor de eenheid 
gehouden. Met dit thema verwijst de Raad van Kerken naar de doortocht van het 
volk Israël door de Rode Zee. Deze doortocht markeert daarmee de uittocht uit de 
Egyptische slavernij op weg naar het Beloofde Land van de vrijheid. Ook dit jaar 
weer reikt de Raad van Kerken rond dit thema een Viering aan. De viering van dit 
jaar is veelal samengesteld door bewoners van het Caribische gebied, mensen 
waarvan vroegere generaties ernstig geleden hebben onder slavernij en voor wie 
bevrijding uit slavernij grote betekenis heeft. Niet alleen toen maar ook 
tegenwoordig bedreigen ons allerlei nieuwe vormen van slavernij (armoede, 
geweld, onrechtvaardigheid, sociale media, gokken, drank, drugs, seks) die de 
menselijke waardigheid in gevaar brengen.  



Bevrijding uit onze persoonlijke slavernij schept ruimte voor liefde, gemeenschap 
en eenheid. Het joodse volk heeft bij die bevrijding uit slavernij van toen de 
reddende kracht van God ervaren. Om die reddende kracht van God, die ons 
bevrijdt en tot eenheid brengt, willen we als christenen bidden. Binnen onze 
protestantse en katholieke geloofsgemeenschappen willen we dat doen tijdens 
een oecumenische viering op zondag 28 januari in de Maria en Brigidakerk in 
Geldrop-Zesgehuchten om 11.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om met 
ons mee te vieren en te bidden. 
 
Noteer al vast in uw agenda: drie bezinnende preken van priester Henri Nouwen 
in de veertigdagentijd! 
 
Ieder jaar proberen we als parochie 
stof aan te reiken tot bezinning en 
verdieping, bijzonder in de 
voorbereidingstijd op Pasen.  
Dit jaar willen we een cyclus van drie 
preken van de in Amerika werkzame 
priester Henri Nouwen aanreiken 
waarin hij met ons op zoek wil gaan 
naar het ware geluk.  
De bijeenkomsten vinden plaats in het  St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 
telkens om 20.00 uur op de volgende data: 
dinsdag 20 februari 2018: De geliefde zijn, 
dinsdag 6 maart 2018: De geliefde worden, 
dinsdag 20 maart 2018: Leerling zijn van de Geliefde. 
Beleef het met ons mee en wees welkom! 
 
Des Homes en des Dieux, Jezus volgen onder bedreiging. 
 
De veertigdagentijd is een periode waarin we 
met zijn allen worden uitgedaagd om ons 
leven te herijken op dat van Jezus en zijn 
Blijde Boodschap.  
Zijn leerlingen willen wij immers zijn.  
Als pastoraal team willen we in de 
Veertigdagen tijd ook een voorbeeld laten 
zien van die navolging van Jezus, wat dat kan 
betekenen voor mensen.  



Deze veertigdagentijd willen we het verfilmde indrukwekkende levensgetuigenis 
laten zien van een achttal Franse monniken wat zich in het Marokkaanse 
Tebhirine afspeelde in 1996.  
Hoewel de monniken zich inzetten voor de plaatselijke bevolking worden zij daar 
door een fundamentalistische Islamitische groepering bedreigd.  
Hoe staan zij in deze dreiging? Een thema wat raakt aan de actualiteit van onze 
tijd. Van harte welkom op: 
woensdag 20 maart om 19.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21. 
 
In Stilte door Amsterdam 

Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen overal vandaan, in 
zwijgende verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht 
door het centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude 
Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch 
wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig 
Sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk. In het duistere uur weten de 
biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen 
van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse 
kerk Eucharistie, om God dank te zeggen.  
Op zaterdag 17 maart 2018 zullen vele 
mensen uit de omgeving van Eindhoven 
afreizen met een luxe touringcar naar 
Amsterdam. U kunt hier ook aandeelnemen. 
Vertrek om 21.15 uur vanaf het st. 
Antoniushuis stationsstraat 21. Meer info: 
geldrop@parochienicasius.nl of  
040-2862364 ma/vr 9.00 uur tot 12.00 uur 

 
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 de komende maand, zodat u er alvast rekening mee kunt 
houden. 
H. Brigidakerk 11.15 u.:   HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.: 
Zon. 21 jan. gezinsviering  Zon. 4 feb.  gezinsviering  
Zon. 28 jan. Kinderwoorddienst 
Zon. 4 feb. kinderwoorddienst 
Zon. 18 feb. gezinsviering  
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Pelgrimswandeling 
 
Een goede gewoonte houden we in ere, we hopen in het jaar 2018 weer twee 
pelgrimswandelingen te maken met mensen uit de protestantse en katholieke 
kerk. De eerstvolgende, de 26e alweer, is op zaterdag 14 april. We lopen nabij 
Haelen in het dal van de Leubeek, een bekend natuurgebied. Daar zijn ook 
verschillende plaatsen waar al van ouds mensen komen om te bidden, hulp te 
vragen of dankbaarheid te tonen. 
Het bezoek aan zo’n plek combineren we met een mooie wandeling van ongeveer 
14 kilometer. We rusten op tijd en kennen naast het gezellig lopen en praten ook 
momenten van bezinning rond een bepaald thema. 
Wilt u een keer mee? Van harte welkom! 
Nadere informatie: Marie-louise Luijten (mail: mlgluijtenwolfs@onsbrabantnet.nl) 
Tel.0402856227  
Contactadres en opgave: Ineke van Klinken (mail: cjvanklinken@hotmail.nl) 

Vrijwilligersavond 1 juni 2018 
 
Op vrijdag 1 juni 2018 om 19.00 uur vindt er een eucharistieviering plaats in de 
HH. Maria en Brigidakerk met aansluitend de vrijwiligersavond  in het 
gemeenschaphuis tegenover de kerk. Nadere informatie en uitnodigingen volgen 
nog. We melden het nu reeds zodat u de datum al vast kunt vast leggen in uw 
agenda.  
 
Help! 
Elke donderdag is er een actieve groep 
vrijwillgers die de H. Brigidakerk poetsen. 
Zij zijn op zoek naar mensen die mee willen 
helpen. Concreet zijn we op zoek naar 2 mensen 
die de stofzuiger te hand willen nemen om mee 
de kerk te stofzuigen. 
Iedere donderdag vindt het plaats van 9.00 uur 
tot 10.15 uur met aansluitend koffiedrinken. 
Mocht u tijd hebben, kom dan een keer langs of 
neem contact op met de pastorie.  
Koster Mark Jongen. 
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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:  
7 jan./4 feb./4 mrt. 
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:  
14 jan./28 jan./11 feb./25 feb./11 mrt./25 mrt. 
 
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 en mei 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 de priester een inleiding 
houden rond de spiritualiteit van Pater Pio. 
Iedereen is van harte welkom! 

 



 
In de afgelopen maanden zijn gedoopt 

     

10 dec. Amy Roost  31 dec.  Elena Vola 
  

Overledenen van de afgelopen maand: 
1 dec. Anny Maas- van Oorschot, geboren op 27 jan. 1935 en overleden 

op 26 nov. 2017 (HH. Maria en Brigidakerk) 
4 dec. Tjeu Collart, geboren op 31 mrt. 1936 en overleden op  
 28 nov. 2017 (H. Brigidakerk) 
7 dec. Wim Houben, geboren op 15 jul. 1942 en overleden op  
 30 nov. 2017  (H. Brigidakerk) 
8 dec.  Toon Swinkels, geboren op 1 jan. 1957 en overleden op  
 2 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
9 dec. Frits van Drueten, geboren op 4 jun 1931 en overleden op  
 3 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
15 dec. Bep van de Kerkhof, geboren op 20 apr. 1945 en overleden op 
 7 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
15 dec.  Riet van Ekert- Harks, geboren op 22 jul. 1930 en overleden op  
 8 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
22 dec.  Toos Camps- Vriens, geboren op 5 jul. 1929 en overleden op  
 15 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
23 dec.  Mien Boelens- van de Loo, geboren op 17 apr. 1920 en overleden 

op 19 dec. 2017 ( HH. Maria en Brigidakerk) 
23 dec.  Annie Breviers- Liebregts, geboren op 6 feb. 1927 en overleden op  
 19 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
27 dec.  Corrie Allard- Schouw, geboren op 13 mei 1922 en overleden op  
 18 dec. 2017 (H. Brigidakerk) 
29 dec. Leo Kanters, geboren op 24 jun. 1921 en overleden op 23 dec. 

2017 (HH. Maria en 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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