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St. Maarten
Sint Martinus, of Sint Maarten (316397), behoort tot een van de meest
populaire heiligen van onze kerk.
Iedereen heeft wel eens een
afbeelding van St. Martinus gezien,
waarbij de heilige - als soldaat - met
een zwaard zijn mantel doormidden
snijdt om de ene helft daarvan aan
een arme bedelaar te geven.
Martinus, geboren uit heidense ouders, werd op tweeëntwintigjarige
leeftijd gedoopt. Aanvankelijk was hij militair maar na zijn doopsel koos hij
er voor om geheel in dienst te treden van Christus. Na wat omzwervingen
en vervolgingen die hij moest verduren, stichtte hij een klooster in de buurt
van Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours. Van Martinus is bekend dat
hij ijverde voor de vrede. Tijdens een van zijn missiereizen is hij overleden
in 397. Al snel kwam de verering op gang.
Met de heiligverklaring van Martinus gaat de heiligenverering een nieuwe
episode in binnen de geschiedenis, omdat hij de eerste niet-martelaar
heilige is van West Europa. Binnen onze Nicasiusparochie heeft de kerk van
Heeze Martinus als beschermheilige. In de kerk aldaar staat ook een heel
mooi beeld van de heilige, die de helft van zijn mantel afstaat aan de arme
bedelaar. De feestdag van de heilige Martinus valt dit jaar op zaterdag 11
november. In verband hiermee wordt in Heeze op die dag een
lampionnenoptocht gehouden voor kinderen. Deze start om 17.30 uur bij
Zorgcentrum het Nicasiushuis. Van daaruit vertrekt de stoet naar de
pastorietuin en daar wordt het verhaal van St. Martinus en de bedelaar
verteld en uitgebeeld. Iedereen is uitgenodigd om dat mee te maken.

Open Kerkendag 26 november 2017
De organisatie Brabantse Hoeders, die
door middel van cultuur de
samenleving wil versterken, heeft in
samenwerking met de bisdommen
Breda en ’s-Hertogenbosch en nog
enkele andere organisaties een Brabantse Open kerkendag georganiseerd
op zondag 26 november. Mede op verzoek van onze bisschop zijn ook de
kerken van onze Nicasiusparochie deze zondag open, voor bezichtiging en
andere activiteiten. We hebben een flyer gemaakt waarop alle activiteiten
in onze zes kerken vermeld staan. Deze ligt t.z.t. achter in onze kerken en
ook kunt u een overzicht van de activiteiten vinden op onze internetpagina
www.parochienicasius.nl
Gerarduskalender 2018
Gedurende vele jaren heeft mevr. S. Teerlink voor
onze parochie de distributie geregeld voor de
Gerarduskalender. Afgelopen jaar heeft mevr.
Teerlink aangegeven hiermee te willen stoppen.
Dankbaar zijn we dat zij dit zo lang heeft willen
doen en dat ze hiermee zoveel mensen een plezier
heeft gedaan. Op dit moment is de
Gerarduskalender verkrijgbaar in het
St. Antoniushuis. Dinsdag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend is de pastorie van 9.00-12.00 uur bezet en kunt u een
Geraduskalender afhalen tegen betaling van € 7,00. Zolang de voorraad
strekt.
18/19 november jongerencollecte
In het weekend van 18 en 19 november wordt de jaarlijkse
jongerencollecte gehouden die speciaal bestemd is voor het jongerenwerk
in ons bisdom. In onze parochie zal de opbrengst ten goede komen aan het
jongerenwerk hier ter plaatse.

19 november 2017 Zondag voor de Armen
Door paus Franciscus is de 33ste zondag door het jaar
(de liturgische aanduiding voor zondag 19 november
van dit jaar) uitgeroepen tot Zondag voor de Armen.
Zo nodigt onze paus de Kerk wereldwijd uit om stil te
staan bij mensen die in armoede leven en om ons
voortdurend te herinneren aan onze diaconale verantwoordelijkheid. In de
eucharistieviering van 11.45 uur in de St. Jan te ’s-Hertogenbosch zal onze
bisschop De Korte op zondag 19 november hierbij stil staan. Aansluitend
zal er een info-markt zijn in het St. Janscentrum. Om 15.30 uur wordt de
dag afgesloten met een gebedsdienst in samenwerking met het
Straatpastoraat Den Bosch. Ook in onze parochie willen we hier aandacht
aan geven.
Gezinnenavond do 23 november 2017 om 20.30 uur
Mensen die verdieping zoeken voor hun christelijke spiritualiteit binnen de
kring van het gezin zijn van harte welkom op de aanstaande gezinnenavond
op donderdag 23 november om 20.30 uur. Het thema van die avond luidt:
‘Één leraar: de Christus’. De avond wordt geleid door diaken Henri van
Leuken en echtgenote Hildegard. Van harte welkom!
Adventsactie 2017
Zoals vorig jaar is het straatkinderenproject CECYDAR in Rwanda weer een
van de vijf projecten, die door de Nederlandse bisschoppen zijn
goedgekeurd. Onze parochie heeft ook dit jaar voor Rwanda gekozen.
Wat is er met uw donatie van vorig jaar gedaan?
Op verzoek van de Rwandese overheid is de capaciteit van hun
opvangcentrum in 2017 fors uitgebreid naar 180 op te nemen kinderen per
jaar waarvan er 100 kinderen door de overheid zijn toegewezen. Deze
laatste komen uit een soort gevangenis voor straatkinderen. Hiervoor zijn
twee extra maatschappelijk werkers aangenomen en wordt ook de
infrastructuur van het complex aangepast. Ook is de financiële hulp voor
de gezinnen aangepast, om de re-integratie in een gezin meer kans van
slagen te geven. Dit bij : hulp voor medische zorg, hulp bij het starten van
een kleine onderneming/winkel, of het kopen van kleinvee, hulp bij het
bouwen van een huis. Ook krijgen de ouders vorming aangeboden; ze leren

hun rechten en verantwoordelijkheden kennen, maar ook hoe ze met
weinig middelen een project kunnen starten dat geld oplevert . Erg veel
dank voor uw inzet! Verder hopen wij dat u ook dit jaar het verloop van het
project wil steunen.
Oecumenisch Bijbellezen
In dit nieuwe seizoen gaan we weer uit beide kerken,
katholiek en protestants, naar de lezingen kijken die in
beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen
elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken
naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept.
We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden
gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom
meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! Aanmelden
is handig voor ons, maar u mag ook zomaar binnenlopen voor een avond.
De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee
Jan-Hendrik Kip.
Telkens om 20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21:
op maandag 11 december voor zondag 31 december 2017
op dinsdag 2 januari voor zondag 7 januari 2018
op maandag 26 februari voor zondag 4 maart 2018
op maandag 16 april voor zondag 22 april 2018
op dinsdag 5 juni voor zondag 10 juni 2018
Aanmelden: predikant@pggweb.nl of 286 75 06
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64

Sinterklaas bezoekt de kerken in Geldrop
Op zondag 3 december zal de Goed
Heiligman de
HH. Maria en Brigidakerk bezoeken
aansluitend aan de viering van 9.30 uur.
Op die zelfde dag zal hij ook de
H. Brigidakerk bezoeken aansluitend aan
de viering van 11:15 uur.

Kerstvieringen vooraankondiging
Het is nog even voor het kerstmis is, maar op voorhand willen we u al
informeren over de vieringen op kerstavond en met Kerstmis en Oud en
Nieuw. In verband met de beperkte pastorale bezetting kunnen niet alle
vieringen eucharistievieringen zijn. Hieronder volgt het overzicht:
H.Brigidakerk
HH. Maria en Brigidakerk
(centrum)
(Zesgehuchten
Zondag 24 december Vierde zondag van de advent
09:30 u. eucharistieviering
geen viering
Zondag 24 december Kerstavond
18:00 u. gebedsviering
18:00 u. eucharistieviering
( Sing it Out)
(Jeugdkoor)
20:00 u. eucharistieviering
(Jeugd en
Jongerenkoor)
22:00 u. eucharistieviering
22:00 u. eucharistieviering
(Gemengdkoor)
(Brigida Anunakoor)
00:00 u. eucharistieviering
(gemengdkoor)
Maandag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
11:15 u. eucharistieviering
09:30 u. eucharistieviering
(Gemengdkoor)
(alle koren)
14:30 u. Kindje Wiegen
12:00 u. Kinderviering
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag (H. Stefanus)
9:30 u. eucharistieviering
(volkszang)
Zondag 31 december (Oudjaar)
11:15 u. eucharistieviering
09:30 u. eucharistieviering
(Gemengdkoor)
(Gemengdkoor)
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaar (H. Maria Moeder van God)
11:15 u. eucharistieviering
geen viering
(volkszang)

Willibrordzondag 5 november 2017.
Op zondag 5 november vindt er een
oecumenische viering plaats in de
protestantse kerk 't Kruispunt aan de
Slachthuisstraat 22 te Geldrop. Iedereen
is van harte uitgenodigd. De viering
begint om 10.00 uur. Het thema van de
viering zal zijn:
Eén is onze Meester en wij allen zijn
broeders en zusters . De voorgangers
van deze oecumenische viering zijn:
ds. Jan-Hendrik Kip en diaken Henri van
Leuken van de rooms katholieke Kerk.
Als Christelijke kerken hebben we
gemeen dat aan het begin van het
Christendom in Nederland de monnik
Heilige Willibrordus staat.
De ware hervorming vandaag, voor onze kerken en voor de samenleving in
haar geheel, zou er weleens in kunnen bestaan, dat we eerlijk tegenover
onszelf en anderen zijn over onze kwetsbaarheid en onze beperktheid. Wij
maken het leven niet. Wij maken de samenleving niet. Ons leven is pas dan
vervuld en ‘geslaagd’ wanneer we afzien van zelfprofilering en
zelfhandhaving door ons te richten op Christus alleen.'
Op deze 31e zondag door het jaar, tevens Willibrordzondag, staan we stil
bij de opdracht tot eenheid die Jezus zijn leerlingen heeft voorgehouden. In
de oecumenische viering mogen we deze eenheid heel persoonlijk ervaren,
maar tegelijkertijd weten we dat we toch ook weer niet allen één zijn. De
zoektocht naar eenheid, die kerken in de 20e eeuw met elkaar zijn
begonnen, is nog niet voltooid. Maar wel zijn we veel meer dan vroeger bij
elkaar betrokken zoals dezer dagen bij de herdenking van het begin van de
Reformatie.
Tot zondag 5 november in 't Kruispunt.

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.:
Zon. 12 nov. gezinsviering
Zon. 19 nov. kinderwoorddienst
Zon. 26 nov. kinderwoorddienst

HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.:
Zon. 12 nov. kinderwoorddienst

In de afgelopen maand zijn gedoopt
8 okt.
8 okt.
28 okt.
3 okt.
6 okt.
7 okt.
12 okt.
21 okt.
23 okt.
26 okt.

Faas Cluitmans
14 okt.
Sophia Span
15 okt.
Rowie van Oosterhout

Marino Kok
Koen van Grootel

Overledenen van de afgelopen maand:
Lena Maas, geboren op 20 jul. 1933 en overleden op 27 sep. 2017
(HH. Maria en Brigidakerk)
Annie Bosman- de Haan, geboren op 14 jun. 1925 en overleden op
30 sep. 2017 (H. Brigidakerk)
Anneke Manders-Koëter, geboren op 20 dec. 1930 en overleden
op 1 okt. 2017 (H. Brigidakerk)
Riek Scheepers- de Roo, geboren op 24 jan. 1928 en overleden op
7 okt. 2017 (HH. Maria en Brigidakerk)
Nigel Durrant, geboren op 12 okt. 1945 en overleden op
16 okt. 2017 (H. Brigidakerk)
Cor Ceelen, geboren op 29 nov. 1947 en overleden op 17 okt.
2017 (HH. Maria en Brigidakerk)
An Gantzer- v. Rijsingen, geboren 2 mrt. 1922 en overleden op 20
okt. 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.

