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H. Antonius abt 17 januari
In de jaren 90 toen ik o.a. pastoor mocht zijn
in De Mortel (gemeente Gemert-Bakel) werd
op 17 januari de zogenaamde ‘Mortel Zondag’
gevierd. Dat gebeurde tijdens een plechtige
eucharistieviering die werd opgeluisterd door
het gilde dat dezelfde patroonheilige had als
de parochie: H. Antonius abt. Antonius (251356) is een heilige uit de christelijke oudheid.
Hij wordt ook wel de vader van het
monnikenwezen genoemd. Hij was een
monnik die leefde in de Egyptische woestijn. Omdat hij de eerste monnik
was die volgelingen had genoot hij grote bekendheid. Ongetwijfeld heeft
daaraan ook bijgedragen het levensverhaal dat de heilige bisschop
Athanasius van Alexandrië (295-373) over hem heeft opgetekend. Zo
beschrijft Athanasius van Antonius dat hij op het woord van Jezus uit het
evangelie afstand deed van zijn bezittingen, zich terug trok en zijn leven
aan God wijdde in eenzaamheid, boetvaardigheid en gebed. Wonderwel
kreeg Antonius talrijke volgelingen. In de iconografie wordt Antonius vaak
afgebeeld met een varken. Dit varken heeft hij gekregen van de
Antonieten, een kloosterorde die zich wijddde aan ziekenverpleging en
vanwege deze zorg varkens vrij mocht laten rondlopen. Deze varkens
werden door de mensen gemest en geslacht als voedsel voor zieken en
armen. In Antonius abt is ons ook vandaag nog een voorbeeld gegeven van
hoe je aan de Blijde Boodschap van Jezus gestalte kunt geven.

Oecumenische kerkdienst op zondag 27 januari om 19.00 uur in Heeze
Van 21 tot 28 januari is er ieder jaar de gebedsweek voor de eenheid,
aangestuurd vanuit de Raad van Kerken. Deze keer willen wij vanuit onze
plaatselijke Strabrechtse Raad van Kerken een oecumenische viering
houden in de Protestantse Kerk in Heeze. In eerdere jaren vond die viering
meestal plaats op de late zondagmorgen in de rk-kerk HH. Maria en
Brigidakerk in Geldrop-Zesgehuchten. Dit jaar dus in Heeze, en in de avond.
Het idee en het materiaal komt dit jaar van de christelijke kerken uit
Indonesië. 10% van de inwoners is daar christen, maar ze komen uit heel
verschillende tradities. De samenwerking tussen al deze groepen was hun
kracht. Dat is nog steeds, maar de trend in de maatschappij is daar anders.
De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, en er is sprake van
corruptie. Dat brengt grote spanningen teweeg. Vandaar dat de roep om
“recht” uit Deuteronomium 16 hen aanspreekt. Het is de weg terug naar de
saamhorigheid die eerder zo gewoon was. Welkom op 27 januari ’s avonds
om 19.00 uur in Heeze!
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.
Dank aan alle vrijwilligers
In de dagen rond Kerstmis heb ik verschillende mensen ontmoet die een
bezoekje hebben gebracht aan onze kerken. Ik hoorde dan vaak de
waardering die uitgesproken werd over de mooie versieringen in onze
Geldropse kerken en over hoe de liturgie verzorgd werd tijdens het
kerstfeest. Dat hebben we met name te danken aan de vele vrijwillige en
professionele krachten die met man en macht hebben gewerkt 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!

Actie kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari
wordt er actie gevoerd voor de financiële
ondersteuning van onze plaatselijke kerk.
Dat is nodig om onze parochie een
geloofsgemeenschap te laten zijn waar leden elkaar
ontmoeten in en buiten vieringen en worden
bemoedigd en geïnspireerd. Om onze parochie geloofsgemeenschappen te
laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen – of u
nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor
hebben we uw steun nodig. Geef daarom aan onze parochie, zodat onze
gemeenschap kan blijven bestaan en geven aan anderen.
Blasiuszegen
De Blasiuszegen (ter voorkoming van
keelaandoeningen en andere kwalen) is
vernoemd naar de heilige Blasius.
Historisch is er nagenoeg niets over hem
bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw geleefd
moet hebben. Volgens diverse legenden was
hij een arts die tot bisschop van de Armeense
stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij
getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na
een gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering, is pas in de
Middeleeuwen door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa
overgebracht. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn
marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te
stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de
Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.
In het weekend van 2 en 3 februari wordt in de kerken na de
eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te
ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op gewijde kaarsen in
Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige. Hij bidt dan: 'Moge God u
op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere
kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.'

Marie Heurtin, maandag 11 februari a.s. om 19.00 uur
Opnieuw proberen we
dit jaar met het oog op
de voorbereiding op
Pasen een avond te
organiseren rond een
film die ons aan het
denken kan zetten.
Dit jaar is er gekozen voor de film ‘Marie Heurtin’ die gebaseerd is op het
waargebeurde verhaal van de doof en blind geboren Marie Heurtin (18851921). Marie komt op 14-jarige leeftijd bij de zusters Filles de la
Sagesse terecht in het "Institut Larnay" bij Poitiers. Ze is onhandelbaar en
agressief en heeft door haar handicap geen contact met de buitenwereld.
Sœur Marguerite ontfermt zich over het meisje. Eerst is het moeilijk door
te dringen bij Marie maar uiteindelijk kan ze via tactiele
gebarentaal contact krijgen met Marie. Ze leert haar
het handalfabet en braille. Hoe moet het met Marie verder wanneer soeur
Marguerite ziek wordt? De film vangt aan op maandag 11 februari in het St.
Antoniushuis om 19.00 uur. Van harte welkom. Toegang gratis.
Stille Omgang 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 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 16 maart 2018 zullen vele mensen uit de omgeving van
Eindhoven afreizen met een luxe touringcar naar
Amsterdam. U kunt hier ook aan deelnemen.
Aanmelden kan geldrop@parochienicasius.nl of 040-2862364 ma/vr 9.00
uur tot 12.00 uur
De kosten voor de deelname zijn €14.-p.p.
Opstap plaatsen: st. Antoniushuis, Stationsstraat 21, te Geldrop/ de
Martinuskerk, Jan Deckersstraat 24, te Heeze/ het Esso tankstation,
Geldropseweg 5, te Mierlo/ Beukenlaan 1, te Sterksel
Gevangenispastoraat
Er wordt binnenkort een avond georganiseerd over zorg voor gevangenen
en hun familieleden. Via www.parochienicasius.nl volgt binnenkort meer
informatie.
Dopelingen van de afgelopen maand:
2 dec. Sofie van Meerwijk
9 dec.
Isabelle Aveskamp
30 dec. Anna Verbeek
30 dec. Lisa Dielis
In de afgelopen periode hebben we van 8 parochieanen afscheid
genomen, waaronder:
7 dec. Jan van der Linden, geboren op 19 nov. 1929 en overleden op
30 nov. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
10 dec. Paul Scheepers, geboren op 28 jul. 1963 en overleden op
4 dec. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
18 dec. Albert Simons, geboren op 20 mrt. 1960 en overleden op
11 dec. 2018 (H. Brigidakerk)
24 dec. Adriaan de Vries, geboren op 3 feb. 1932 en overleden op
18 dec. 2018 (HH. Maria en Brigidakerk)
28 dec. Tiny Schriks, geboren 1 feb. 1929 en overleden op
20 dec. 2018 (H. Brigidakerk)
11 jan. Mien Dortmans- Bemelmans, geboren 5 jun. 1932 en overleden op
5 jan. 2019 (H. Brigidakerk)

Tarieven
Het bestuur van de R.K. Parochie H. Nicasius heeft de tarieven voor dit jaar
vastgesteld conform het advies van het Bisdom.
Omschrijving

Tarieven
2019
€ 12,00
€ 380,00
€ 290,00
€ 470,00
€ 150,00

H.Mis / Stipendium
Huwelijksviering, gebruik kerk (exclusief koor)
Jubileumviering en vieringen voor verenigingen (exclusief koor)
Uitvaartplechtigheid (inclusief koor)
Pastor gaat na uitvaart mee naar crematorium ( =extra)
Pastor doet dienst in crematorium zonder uitvaartdienst in de kerk
€ 385,00
(exclusief koor, dirigent, organist
Pastor wordt gevraagd om in het crematorium/begraafplaats een
€ 75,00
gebed en zegen uit te spreken
Begravingskosten
€ 590,00
2
Grafrechten 20 jaar )
€ 660,00
2
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( € 32,- p/ jaar) voor 20 jaar )
€ 660,00
2
Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage na 20 jaar, voor )
€ 660,00
- een nieuwe periode van 10 jaar.
Plaatsingskosten of bijzetten urn (in urnengraf of columbarium,
€ 210,00
excl. kelder)
Grafrechten urnengraf 20 jaar 2)
€ 660,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( € 32,- p/jaar) voor 20 jaar 2)
€ 660,00
Grafrechten urnenmuur/columbarium 20 jaar 2)
€ 660,00
2
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( € 32,- p/jaar) 20 jaar )
€ 660,00
2
Verlenging grafrechten urnengraf incl. onderhoudsbijdrage voor; )
€ 660,00
- een nieuwe periode van 10 jaar
Verlenging grafrechten urnenkelder/columbarium incl.
onderhouds- bijdrage na 20 jaar voor; 2)
€ 660,00
- een nieuwe periode van 10 jaar
Verstrooien van as op het strooiveld (begraafplaats ’t Zand)
€ 125,00
Reserveren van een grafplaats voor een periode van 10 jaar
€ 300,00
Toelichting:
1) Voor aparte uitvaartdienst voor een kind jonger dan 12 jaar wordt de helft
van het normale tarief berekend.
2) Voor grafrechten en verlenging daarvan geldt voor kindergraven (tot 12 jr.)
en urnenkeldertjes 50% van deze tarieven.

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.

