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Vrolijk Pasen?
In de afgelopen tijd vielen er bij mij in de brievenbus verschillende
reclameboodschappen van winkelketens. Bladen waarin ons
een ‘vrolijk Pasen’ wordt toegewenst. Zelf twijfel ik niet aan
de oprechte bedoelingen van de verspreiders van deze
boodschap, alhoewel ik het er altijd ook een beetje moeilijk
mee heb. Wanneer ik mensen Pasen wens, heb ik het eerder
over ‘Zalig’ of een ‘Gezegend’ Pasen dan over een ‘Vrolijk’
Pasen. Uiteraard gun ik iedereen van harte fijne paasdagen
en dat mag ook best vrolijk zijn. Maar toch vind ik ‘Vrolijk Pasen’
net iets te weinig. Vrolijk heeft voor mij ook iets oppervlakkigs.
Vrolijkheid kan zo maar omslaan in droefheid. Daarbij vind ik het
ook moeilijk om bijvoorbeeld zieke mensen met de paasdagen
‘vrolijk Pasen’ toe te wensen. Dat lijkt me net iets te lichtvoetig.
Pasen in onze christelijke zin van het woord is namelijk meer dan louter
ongecompliceerde blijheid. Het feest van Pasen is de kern van ons geloof.
We mogen in deze dagen plechtig gedenken dan God in Jezus ons menselijke
bestaan heeft gedeeld tot in zijn pijnlijke kanten, tot in lijden en dood, wat toch
zeer ingrijpend is in het leven van mensen. Met Pasen heeft God in de verrijzenis
van Jezus laten zien dat lijden en pijn – hoezeer die ons menselijke leven ook
kunnen tekenen – niet het laatste woord hebben, maar het leven en het geluk in
de liefde van God die geen einde kennen, over de grens van de dood heen. De
vreugde van Pasen sluit dan ook de pijnlijke kant van ons menselijke bestaan in,
waar ons persoonlijke kwaad, het lijden en uiteindelijk de dood door Jezus voor
ons overwonnen zijn. Ons christelijke geloof neemt ons menselijk lijden serieus. Er
is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Bij dit duurzame geluk dat is verkregen langs
de weg van verachting, lijden en dood past mijns inziens eerder het woord ‘zalig’
dan ‘vrolijk’. Ik hoop dat in de viering van Pasen, het geheim van onze verlossing,
iets van dit geluk of die zaligheid voor ons mag oplichten.
Namens het pastorale team en het parochiebestuur, Wens ik u allen een Zalig
Paasfeest toe. Pastoor Sjef van der Maazen

8 april 2018 Zondag van de goddelijke Barmhartigheid
In het jaar 2000 heeft de H. paus Johannes Paulus II heeft de tweede zondag van
Pasen ingesteld als Zondag van de Goddelijke barmhartigheid. Ook in onze
parochie willen we mensen in de gelegenheid stellen om de zondag van de
goddelijke barmhartigheid te vieren. In verband hiermee zal in de centrumkerk,
aansluitend aan de H. Mis van 11.15 uur op zondag 8 april in de centrumkerk tot
13.30 uur het Allerheiligst sacrament uitgesteld worden. Tegelijkertijd is er
gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te
ontvangen.
Kledinginzameling in Geldrop.
Op zaterdag 28 april van 10.00 tot 12.00 vindt weer de halfjaarlijkse
kledinginzameling bij de H.Brigidakerk en de HH Maria Brigidakerk plaats.
Kleding die u niet meer draagt, maar er nog goed uitziet, kunt u in gesloten plastic
(vuilnis-)zakken afgeven. Met de opbrengst wordt door Cordaid onderwijs in de
Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund.
Hartelijk dank.
350ste bedevaart van Geldrop naar Handel
Zoals gebruikelijk wordt de bedevaart gehouden in het
laatste volle weekend van juni, dit jaar is dat 23 en 24
juni 2018. Het bestuur wil ter gelegenheid van de 350ste
bedevaart naar Handel een boekje uitgeven met daarin
historische informatie en zoveel mogelijk fotomateriaal.
Om dit te kunnen realiseren hebben wij uiteraard ook
uw (als (ex) deelnemer) hulp nodig.
Hebt u nog fotomateriaal of andere documentatie over
de Handelse Bedevaart dan willen wij die graag even van uw lenen om te kijken of
dat kan opgenomen worden in het boekje.
Ter voorbereiding van de bedevaart organiseren wij een reünie voor
Handelgangers of andere geïnteresseerden op woensdag 18 april a.s. op 20.00 uur
in zaal van Leeuwen, Slachthuisstraat in Geldrop een prima gelegenheid om met
elkaar wat historisch (foto)materiaal uit te wisselen.
Aansluitend wordt in de Mariamaand mei een Maria avond gehouden op dinsdag
8 mei om 19.00 uur in de Brigidakerk te Geldrop, deze avond wordt opgeluisterd
met zang door de zangeres Marie Christien. Mocht een van beide gelegenheden u
niet passen, en hebt u wel eventueel mooi (beeld)materiaal dan kunt u contact
opnemen met Frans Parren tel. 040-2801160 of Bart Fleskens tel.040-2839032
Wij hopen u op een of beide bijeenkomsten te kunnen ontmoeten.
Van harte welkom.

Wielerronde van Geldrop
Op zondag 29 april vindt de wielerronde plaats rond
de HH. Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten).
Hierdoor zal de kerk deze dag moeilijker te bereiken
zijn waardoor de dienst deze dag aan zal vangen om
9.00 uur. Ipv. 9.30 uur
Gezinsavond
Op dinsdag 10 april zal er weer een avond zijn in de pastorie aan de Stationsstraat
21 voor gezinnen. De gezinsavond heeft als thema: "echtgescheidene
hertrouwde". Alle echtparen en samenwonenden zijn van harte welkom om met
de gezinnengroep te praten over relaties tussen en met mensen vanuit de
gedachte dat God Liefde is. Tot ziens, Henri van Leuken, diaken.

9 mrt.
10 mrt.
15 mrt.
17 mrt.
28 mrt.
30 mrt.
31 mrt.

Overledenen van de afgelopen maand:
Mieke Verhoeven-Hosemans, geboren op 10 jan. 1930 en
overleden op 2 mrt 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
Albert Hellings, geboren op 9 mei 1943 en overleden op 3 mrt.
2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
Frits van Hoek, geboren op 5 okt. 1930 en overleden op
9 mrt. 2018 (H. Brigidakerk)
Ad Janssen, geboren op 13 aug. 1953 en overleden op
10 mrt. 2018 (H. Brigidakerk)
Toos Gijsberts- van Dijck, geboren op 7 jun. 1926 en overleden op
22 mrt. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
Tiny van Hout, geboren op 16 jul. 1934 en overleden op
23 mrt. 2018 (H. Brigidakerk)
Jan Pontenagel, geboren op 25 jun. 2018 en overleden op
25 mrt. 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, 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.

