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Goede Week en Pasen 2019, maak het mee!
In de komende Goede Week gaan we
opnieuw de gebeurtenissen gedenken die
zich afspeelden in de laatste dagen van
Jezus onder ons.
In die dagen worden we uitgenodigd om
met onze Heer de weg te gaan, van de
blijde intocht in Jeruzalem, via de zaal van
het Laatste Avondmaal naar de Hof van
Olijven; van het Lisostrotos van Pilatus
naar Golgota. Het is de weg die bij ons
zoveel herkenning oproept in het leed dat
heel veel mensen overkomt dichtbij en
veraf in de wereld van vandaag.
Maar ook kunnen we ons eigen lijden hierin
herkennen. Volgens mij verklaart dat ook voor een gedeelte de populariteit
van het inmiddels jaarlijkse evenement ‘The Passion’.
Het bijzondere van dit alles is echter dat onze God bij ons menselijke leed
niet op een afstand is blijven staan, maar in Jezus ons lijden heeft willen
delen tot het bittere einde toe. Het unieke van zijn leven was echter dat
het niet eindigde in de dood, maar in het nieuwe leven over de grens van
de dood heen. Jezus leeft! En met dat leven heeft Hij door de heilige Geest
zijn vrienden van toen bezield, en vanaf dat moment mensen doorheen
heel onze mensengeschiedenis tot op de dag van vandaag. Jezus leeft, ja
Hij leeft met ons mee, zodat Hij ook nu onze troost en bemoediging kan
zijn op momenten die wij – net als Hij toen - als beproevingen ervaren. Laat
je/u inspireren en beleef het met ons mee. Welkom bij de vieringen in de
Goede Week en Pasen!
Pastoor Sjef van der Maazen

Dinsdag 16 april 19.00 uur boete- en biecht viering in de
centrumkerk
Als voorbereiding op Pasen is er gelegenheid
om in de Goede Week deel te nemen aan
een boete en biechtviering op dinsdag 16 april
om 19.00 uur in de centrumkerk. Dit alles zal voorafgegaan worden door
de het bidden van het kerkelijk avondgebed om 18.30 uur onder uitstelling
van het Allerheiligst Sacrament. De eucharistieviering van die dag zal
plaatsvinden aansluitend aan het ochtendgebed, tegen de klok van 9.00
uur in het St. Antoniushuis.
Woensdag 17 april 19.00 uur chrismamis in ’s-Hertogenbosch
Ieder jaar op woensdagavond in de Goede Week om 19.00 uur wordt er in
de St. Janskathedraal in Den Bosch de zogenaamde
chrismamis gevierd.Tijdens die H. Mis vernieuwen
de bisschop, priesters en diakens hun
wijdingsgeloften en worden de catechumenenolie
en ziekenolie gezegend en het heilig chrisma gewijd.
Ook parochianen worden uitgenodigd om deze
plechtigheid mee te beleven.
Vanwege de chrismamis komt de eucharistieviering van
woensdag 17 april te vervallen. Voor degenen die mee
willen rijden naar Den Bosch zijn er een beperkt aantal zitplaatsen
beschikbaar in auto’s. Aanmelden kan op de pastorie, St. Antoiushuis,
Stationsstraat 21.
28 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 11.00 uur op zondag 28
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.

Wielerronde van Geldrop
Op zondag 28 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. i.p.v. 9.30 uur.
Inzameling Voedselbank Geldrop-Mierlo gedurende veertigdagentijd
In deze veertigdagentijd willen we u er bijzonder op attenderen dat er
gelegenheid is om te doneren aan de Voedselbank Geldrop-Mierlo. Omdat,
zoals reeds eerder vermeld is, de voedselbank goede afspraken heeft
kunnen maken met de plaatselijke supermarkten, ligt het zwaartepunt van
de behoefte op dit moment in het bijzonder bij verzorgingsproducten, zoals
zeep, tandpasta e.d. Van harte aanbevolen!
Twee keer dank in de Maria en Brigidakerk
Op 1 april hebben we in dankbaarheid
afscheid genomen van een groep van vier
vrijwilligers die trouw iedere veertien
dagen gedurende vele jaren de kerk
schoongemaakt hebben.
Het bijzondere en wonderlijke is echter
dat er zich tegelijkertijd een groep van vijf
vrijwilligers heeft aangemeld die de
vacature gaan invullen. Voor het pastoraal
team en het parochiebestuur is dit
opnieuw reden tot dankbaarheid dat
mensen zich voor onze geloofsgemeenschap willen inzetten.
We wensen de nieuwe groep interieurverzorgers heel veel succes toe!
Kledinginzameling SAM’s Kledingactie (Mensen in Nood)
Op zaterdag 20 april van 10.00 tot 12.00 is er weer de halfjaarlijkse kleding
inzameling voor Mensen in Nood.
U kunt goed gedragen kleding in gesloten plastic (vuilnis-)zakken afgeven
bij de H.Brigidakerk of de Kerk van de HH Maria en Brigidakerk.
Hartelijk dank namens Mensen in Nood. De Missiegroepen.

Overzicht van vieringen tijdens de Goede week:
H. Brigidakerk (Geldrop):
Vooravond
eucharistieviering en wijding
13 apr. 19.00 uur
Palmzondag
en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering en wijding
Palmzondag
14 apr. 11.00 uur
en uitreiking palmtakjes
Maandag
15 apr. 12.30 uur eucharistieviering
eucharistieviering in de
09.00 uur kapel van het st.
16 apr.
Antonuishuis
Dinsdag
Boeteviering en biecht
19.00 uur
gelegenheid
eucharistieviering
Witte
18 apr. 19.00 uur
aansluitend aanbidding
Donderdag
21.45 uur dagsluiting
15.00 uur Kruisweg
Herdenking van het lijden en
Goede Vrijdag 19 apr. 19.00 uur sterven van de Heer
met aansluitend aanbidding
21.45 uur dagsluiting
Paaszaterdag
20 apr. 21.00 uur Paaswake
1ste Paasdag
21 apr. 11.00 uur eucharistieviering
2de Paasdag
22 apr. 11.00 uur eucharistieviering
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop):
Palmzondag

14 apr.

Goede Vrijdag

19 apr.

Paaszaterdag

20 apr.

1ste Paasdag

21 apr.

eucharistieviering en wijding
en uitreiking palmtakjes
15.00 uur Kruisweg
Paaswake speciaal voor
19.00 uur
kinderen
09.30 uur eucharistieviering
09.30 uur

Bloemenhulde
Op Goede vrijdag worden mensen
uitgenodigd om bloemen neer te leggen bij
het kruis. Dit kan na de kruisweg om drie uur
in de beide kerken of bij de kruisverering om
19.00 uur in de H. Brigidakerk. De bloemen
die u meebrengt worden vervolgens in een
bloemstuk verwerkt die komt te staan bij de
Piëta. Dit is de beeltenis van Maria die haar
Zoon in haar armen heeft liggen na dat Hij
van het kruis is afgehaald.
Vrijdag 10 mei: Thema-avond: ’Geloof in herstel’ over de zorg en
begeleiding van gevangenen en hun familieleden.
‘Gevangenenzorg Nederland’ is een organisatie, die gedetineerden en hun
familieleden begeleidt naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.
Dat gebeurt door vrijwilligers in het hele land. Zij bezoeken gevangenissen,
en gaan naar familieleden thuis om hen steun te geven en te helpen.
We staan er vaak niet bij stil, maar vorig jaar hadden ruim 31.000 mensen
in ons land te maken met een of andere vorm van gevangenisstraf. In het
werkgebied van onze parochie gaat het om enkele tientallen mensen. Soms
weten wij ervan … maar meestal niet. Hoe reageren wij, als we horen dat
iemand uit onze omgeving in de gevangenis zit, of als we weten dat een
gezin of familieleden het daar moeilijk mee hebben?
Een van onze parochianen is vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland en
vertelt op die avond over zijn werk. En we wisselen met elkaar van
gedachten, wat wij kunnen betekenen
voor mensen die in de gevangenis zitten
én voor hun familieleden.
Vrijdag 10 mei, van 20:00-21:30 in het st.
Antoniushuis, Stationsstraat 21 in
Geldrop.
Laat even weten als u komt?
E: geldrop@parochienicasius.nl
T: 040 286 23 64

Paaseieren zoeken
Aansluitend aan de viering van 11.00 uur in de
H. Brigidakerk op 1ste Paasdag vindt er voor de
kinderen paaseieren zoeken plaats in de tuin van
het St. Antonuishuis.
Palmpaasstokken
Op woensdag 10 april mogen kinderen Palmpaas stokken maken in het st.
Antoniushuis tussen 14.30 uur en 16.00 uur. Deze stokken dragen ze tijdens de
palmpaasvieringen op 14 april mee in processie mee naar binnen.
Meer info bij de pastorie 040-2862364.

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 11.00 u.:
HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.:
Zon. 14 apr. Kinderwoorddienst Zon. 6 apr.
kinderwoorddienst
Zon. 21 apr. Kinderwoorddienst Zat. 20 apr. 19.00u. gezinsviering
Zon. 5 mei
kinderwoorddienst
(Paaswake)
Zon. 5 mei. kinderwoorddienst
Dopelingen van de afgelopen maand:
10 mrt.
17 mrt.
6 mrt.
12 mrt.
13 mrt.
16 mrt.
22 mrt.

Esley de Jong
Evy Versteegh

24 mrt.
18 mrt.

Norah Klarenbeek
Jannick van Dijke

Afgelopen maand is overledenen:
Richard de Jong, geboren 11 aug. 1937 en overleden op 27 feb.
2019 (H. Brigidakerk)
Peter van Druenen, geboren 27 feb. 1948 en overleden op
5 mrt. 2019 (H. Brigidakerk)
Nellie Beks- Vermulst, geboren 9 aug. 1927 en overleden op
7 mrt. 2019 (HH. Maria en Brigidakerk)
Riet Desar- Hendrikx, geboren 4 okt. 1931 en overleden op
8 mrt. 2019 (H. Brigidakerk)
Huberta Baars- Ubink, geboren 9 jul. 1934 en overleden op
15 mrt. 2019 (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.

