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15 augustus: Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus mogen we met heel de kerk het hoogfeest
vieren van de tenhemelopneming van Maria. We vieren dan dat Maria met
lichaam en ziel verheerlijkt is en deel mag nemen aan de hemelse vreugde
door het verlossingswerk van Jezus. Haar tenhemelopneming herinnert ons
aan onze roeping, dat ook wij eens daaraan mogen deel nemen. Hoewel
Maria in de hemel is, blijft zij met ons mensen
begaan en wil zij onze voorspreekster zijn.
Wij mogen een beroep op haar voorspraak
doen, zoals is uitgedrukt in het onderstaande
gebed van Abbé Henri Perreyeve.
Heilige Maria, vergeet, zo smeken wij u,
te midden van uw vreugde in de hemel,
niet al het verdriet op aarde.
Werp een blik van goedheid op hen die lijden,
die vechten tegen de moeilijkheden die niet ophouden
om zich te harden tegen de bitterheid van het leven!
Heb medelijden met hen die van elkaar houden en gescheiden zijn!
Heb medelijden met wiens hart geïsoleerd is!
Heb medelijden met de zwakheid van ons geloof!
Heb medelijden met hen die smeken,
met hen die beven, met hen die wenen!
Geef aan allen, o Maria, de hoop en het geloof. Amen.
Naar een gebed van Abbé Henri Perreyeve (1831-1865)
De Mis op woensdag 15 augustus is om 19.00 uur in de H. Brigidakerk

Proficiat jubilerende Handelse Processie
In het weekend van 22, 23 en 24 juni hebben
vele pelgrims voor de 350ste keer de jaarlijkse
bedevaart naar Handel ondernomen.
Een mooie groep mensen was te voet, een
aantal op de fiets, met de bus of met de auto.
Na de H. Mis in het processiepark is afscheid
genomen van bestuurslid mevr. Tiny van
Bakel-van Mierlo die zich 28 jaar heeft ingezet
voor de bedevaart. Daarna mocht wethouder
Peter Looijmans, die het gemeentebestuur
vertegenwoordigde, samen met de pastoor
het eerste exemplaar van de rijk geïllustreerde
brochure '350 jaar bedevaart Geldrop - Handel 1668-2018' in ontvangst
nemen. We mogen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumweekend, dat
heel goed verlopen is en voor velen een bron is geweest van troost,
bemoediging en inspiratie. Proficiat en dank aan het bestuur van de
Handelse processie en allen die er aan hebben meegewerkt!
Voor degenen die dat willen is er - zolang de voorraad strekt - een gratis
exemplaar van het jubileumboekje te verkrijgen in het St. Antoniushuis.
Viering H.H. Martelaren van Gorcum en H. Nicasius 2018
In het weekend van 7 en 8 juli wordt de jaarlijkse feestdag gevierd van de
H.H. Martelaren van Gorcum. Voor onze parochie springt er bijzonder uit
de H. Nicasius van Heeze aan wie onze nieuwe parochie zijn naam heeft
ontleend. De viering van de H. Nicasius krijgt dit weekend als volgt
invulling:
zaterdag 7 juli tijdens de bedevaart naar Den Briel. Op dit moment zijn er
nog plaatsen vrij in de bus (kosten € 10,00) U kunt zich, zolang er nog
plaatsen vrij zijn, aanmelden in het St. Antoniushuis (ma t/m vr van 9.00 12.00 uur).
zondag 8 juli om 11.00 uur in de H. Mis bij het kapelletje in het buurtschap
Kreijl, nr. 20, te Heeze, waar volgens de overlevering Nicasius is geboren.
Hoofdcelebrant zal zijn onze hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts.

Mgr. Mutsaerts 25 jaar priester
5 juni van dit jaar was het 25 jaar geleden dat
Mgr. Mutsaerts, die naast hulpbisschop ook de
bestuurlijke pastoor van onze parochie is, door
Mgr. Ter Schure tot priester is gewijd. Onze hulpbisschop
wilde dit jubileum graag vieren in de Nicaciusparochie in Heeze en heel
bijzonder op deze gezegende plek, waar de H. Nicasius is geboren.
Mgr. Mutsaerts heet iedereen van harte welkom om dit jubileum mee te
vieren.
Henri van Leuken 25 jaar diaken en parochiedag op 23 september 2018
Ook dit jaar wordt op zondag 23 september de jaarlijkse parochiedag
gehouden. Tegelijkertijd mogen we in dat weekend feestelijk gedenken
dat onze diaken Henri van Leuken 25 jaar geleden op 25 september 1993
door de toenmalige bisschop Mgr. J.G. ter Schure tot diaken is gewijd. Na
afloop van de viering in de centrumkerk is er gelegenheid om diaken Henri
en echtgenote Hildegard te feliciteren. Het voorlopige programma ziet er
als volgt uit:
9.30 uur eucharistieviering HH. Maria en Brigidakerk
11.15 uur eucharistieviering H. Brigidakerk
12.30 uur Bijeenkomst st. Antnoniushuis; Koffie/thee, cake, broodje en
krentenbol.
Gelegenheid om diaken Henri van Leuken en echtgenote
Hildegard te feliciteren
13.30 uur jeugd programma.
13.30 uur lezing in de H. Brigidakerk
14.30 uur gezamenlijk afsluiting in de H. Brigdakerk
15.00 uur gezellig samenzijn in het st. Antonuishuis.
17.00 uur einde.
In verband met de aan te bieden broodjes helpt u ons heel veel wanneer u
zich aanmeldt voor deelname aan de eenvoudige lunch op de parochiedag
door het invullen van de aanmeldingsstrook. Bij voorbaat dank en van
harte welkom!

Naam: …………………………………., adres: …………………………………………..,
woonplaats: …………………….………….Tel.:………..…………………………,
e-mail: ………………………………………………………………………………………………..
Neemt deel met in totaal ……………... perso(o)n(en) aan de lunch op
parochiedag van 23 september a.s.
Inleveren op Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, of via e-mail:
geldrop@parochienicasius.nl
Werkzaamheden aan het St. Antoniushuis
Deze weken wordt er hard gewerkt in en om het St. Antoniushuis.
Reeds geruime tijd waren dakpannen toe aan vervanging. Tevens wordt
het oude verwarmingssysteem vervangen door een nieuw energie zuiniger
systeem. In oktober van dit jaar worden verschillende ramen vervangen
door dubbel glas. In de zaal van het Antoniushuis
zal een tuindeur worden aangebracht.
Hoewel deze onderhoudswerkzaamheden
enige ongemakken veroorzaken, gaan de geplande
activiteiten zo veel mogelijk door. De activiteiten die
gepland zijn in de week van 8 t/m 19 oktober zullen,
vanwege de vervanging van het glas in de zaal, zoveel
mogelijk worden verplaatst naar andere data.
Vrijwilligers gevraagd voor pastorale dienst Akert
De pastorale dienst van verzorgings/verpleeghuis Akert is op zoek naar
vrijwilligers die bereid zijn om bewoners te begeleiden van en naar hun
kamers voor de wekelijkse vieringen en om tijdens de vieringen bewoners
bij te staan die op dat moment hulp behoeven. U kunt zich aanmelden bij
mevr. Carien Lalieu, Geestelijk Verzorger bij Ananz. Tel. 088- 5677771 Email: C.lalieu@st-anna.nl Postadres: Grote Bos 8, 5666 A Z Geldrop. Na
aanmelding volgt een intakegesprek. Welkom.

Beste mensen,
De werkgroep gezinnen heeft een gezinnenavond gepland.
We hebben een bijeenkomst op dinsdagavond 21 augustus om 20.30 uur in
het St. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te Geldrop. Een bericht
sturen dat wij u kunnen verwachten op deze avond zou prettig zijn.
Het thema voor deze avond is: vakantie?
We kunnen dan terugkijken en voor sommigen vooruit kijken op de
vakantie en wat dat met je doet. Wat doet geloof met vakantie?
Is de beleving op een andere plaats ook anders? Deze mensen vragen en
opmerkingen kunnen we bekijken in het licht van ons gezin, geloof en de
bijbel.
Mooie zomerperiode gewenst en met vriendelijke groeten,
Henri van Leuken, diaken.
Tel. 06-27346809.mail: h.vanleuken3@chello.nl
Van het Parochiëel Missiecomité.
Een van onze missionarissen uit Geldrop, Pater Herman Leemrijse, is ca 1
jaar geleden overgeplaatst vanuit de de hoofdstad Santiago de Chili naar
Valdivia, 8oo km zuidelijker.
In zijn nieuwe parochie, De Goede Herder, is dringend behoefte aan
ondersteuning van het parochiewerk door diakens en ouderenwerkers.
Er zijn daar genoeg mensen die dit werk willen doen, maar het ontbreekt
de parochie aan geld voor de opleiding. Nodig is, omgerekend, € 5.000.
We zijn op zoek gegaan naar sponsors en vonden gelukkig het Bisdom
Rotterdam bereid dit bedrag te schenken.
We houden u op de hoogte van de resultaten bij de besteding van dit
bedrag.
Parochiëel Missiecomité H.Brigida.
Nationale Ziekendag
Het weekend van 8 en 9 september staat in het
teken van Nationale Ziekendag.
Ook in de parochie zullen we dit weekend
speciaal bidden voor zieken in ons midden.
De bezoekgroep van de parochie gaat op deze
dag weer een aantal zieken een bloemetje brengen.

Brigida en Beiaard concerten 2018
Met genoegen kunnen wij u ook in 2018 namens de Stichting Brigida
Concerten en de Werkgroep Carillon weer een serie beiaard- en
orgelconcerten aanbieden.
We zijn er opnieuw in geslaagd om uitstekende vakorganisten en andere
musici naar Geldrop te halen. Alle concerten beginnen om 15.00 uur.
Orgelconcerten:
7 juli Jaap Zwart (Hattem)
14 juli Bas de Vroome (Delft)
21 juli Tjeerd van der Ploeg (Purmerend)
28 juli Philip Crozier (Montreal)
4 aug. Jan Hage (Voorburg)
11 aug. Kees van Eersel (Kloetinge)
25 aug. Jaco van Leeuwen (Noordwijk)
16 dec. Adventsconcert door Ensemble De
Jong & De Jong Plus Euwe en Sybolt de Jong.
De orgelconcerten zijn gratis, na afloop is er een vrijwillige collecte.
U bent van harte welkom. Meer informatie www.brigidaorgel.nl
Beiaardconcerten: alle om 15.00 uur:
21 juli Peter Bremer (Culemborg)
4 aug. Tommy van Doorn (Schijndel)
11 aug. Jan Verheyen (Neerpelt)
25 aug. Mathieu Daniël Polak (Maarn)
Dopelingen van de afgelopen maand:
10 jun. Lux van den Broek
10 jun.
Dries Jonkers
Overledenen van de afgelopen maand:
7 jun. Emmy van Gerven- van Iperen, geboren op 10 dec. 1935 en
overleden op 31 mei. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
23 jun. Antje Sanders- Huizinga, geboren op 11 aug. 1934 en overleden op
19 jun. 2018 (H. Brigidakerk)
30 jun. Annie Driessen- van der Linden, geboren op 9 nov. 1930 en
overleden op 26 jun. 2018 (crematorium Heeze)

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.

