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Het nieuwe ‘Onze Vader’
Waarschijnlijk is het voor u niet helemaal nieuw meer, want in mei van dit jaar op
de ‘Meise Mert’ hebben we reeds kaartjes uitgedeeld met een uitnodiging voor
onze parochiedag en de tekst van het nieuwe ‘Onze Vader’. In grote taalgebieden
zoals het Duitse en het Franse taalgebied wordt overal hetzelfde ‘Onze Vader’
gebeden. Uiteraard zou je zeggen. Des te verwonderlijker is het dan dat er in een
dergelijk klein taalgebied als dat van de Nederlandse taal twee versies zijn van het
‘Onze Vader’: een Nederlandse en een Vlaamse. Heel begrijpelijk is het daarom
dat zowel de Nederlandse als de Vlaamse bisschoppen er naar gestreefd hebben
om een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te gebruiken, die zowel in
Vlaanderen als in Nederland geldt. Zoals ik hierboven heb vermeld is dat nieuwe
‘Onze Vader’ al vastgesteld en goedgekeurd, niet alleen door de Nederlandse en
de Vlaamse bisschoppenconferentie alsook door de Romeinse Congregatie van de
Eredienst. De goedgekeurde tekst zal op de eerste zondag van de Advent worden
ingevoerd, op 27 november 2016. In de parochie zullen we de nieuwe tekst zoveel
mogelijk toepassen in de publieke gebedsmomenten van de H. Mis, het
getijdengebed en het rozenhoedje. Veranderingen vallen nooit mee, zeker als het
zo iets vertrouwds is als het gebed dat we kennen als het ‘Onze Vader’ wat velen
– gelukkig – iedere dag meerdere malen bidden. Van de andere kant is het ook zo
dat taal altijd in ontwikkeling is. Wij bidden in 2016 niet meer zoals in de
Middeleeuwen. De begrippen en betekenis zijn nog wel dezelfde, maar de
feitelijke woorden hebben zich in de loop der eeuwen ontwikkeld. In die zin is het
heel begrijpelijk dat een tekst, zoals die van het ‘Onze Vader’ enigszins verandert.
Een groot voordeel is in elk geval dat we nu het ‘Onze Vader’ zonder problemen
met onze Vlaamse geloofsbroeders en zusters kunnen bidden. Ter geruststelling
mag ik u zeggen dat met de nieuwe tekst, de tekst van het oude ´Onze Vader´ niet
ongeldig is. Dus in privésituaties kunt u deze tekst onbeperkt bidden. Hopelijk
belet de nieuwe tekst van het ‘Onze Vader’ u niet te bidden. Hieronder doen we u
de vernieuwde tekst toekomen. Mogen ook de nieuwe tekst er toe bijdragen dat
we dit kostbare gebed met toewijding aan onze God aanbieden.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Pastoor Sjef van der Maazen
Verkoop pastorie
Zoals u weet heeft de oprichting van onze Nicasiusparochie in 2015 mede te
maken met het feit dat de financiën van de parochie onder druk staan. Ons
parochiebestuur streeft ernaar om de Nicasiusparochie als geheel
toekomstbestendig te maken. In dit kader past het om het aan te houden
onroerend goed van de parochie af te stemmen op de toekomstige behoefte.
Hierdoor kan er bespaard worden op allerhande kosten en kunnen anderzijds
buffers worden aangelegd voor de toekomst. Met het oog op die toekomstige
behoefte heeft het bestuur, na advies ingewonnen te hebben bij de pastores,
besloten om de huidige pastorie aan de Stationsstraat 15 te verkopen. Na de
verkoop zullen alle parochiële activiteiten voor de Nicasiusparochie als geheel en
voor de Geldropse gemeenschap ondergebracht worden in het Antoniushuis. De
pastoor zal in de komende tijd zijn intrek nemen in het Antoniushuis. Onze koster
Mark Jongen is door het bestuur voorzien van een nieuwe woonruimte.
In datzelfde kader van het gezond maken van de parochiële financiën staan ook
de ontwikkelingen omtrent de verhuur van de pastorieën in Leende en Sterksel.
We vertrouwen er op dat we ook in de nieuwe omstandigheden de Blijde
Boodschap van Jezus door kunnen geven aan nieuwe generaties.
Frankrijk Reis
Mijn naam is Ilse Vergouwen en ik ben 37 jaar en ben als jongste pelgrim mee
geweest met de Reis naar Frankrijk.
Graag wil ik mijn ervaring met u delen: Het initiatief om samen met het nieuwe
parochieverband een reis te maken vond ik heel bijzonder en trok mij erg aan om
parochianen beter te leren kennen.
Het reisdoel om geloof, cultuur en geschiedenis bij elkaar te brengen en de
plekken waar we heen gingen zoals Parijs en Lisieux vond ik heel aantrekkelijk.

Als ik een kathedraal zie, ga ik altijd even naar binnen om te kijken en om een
kaarsje aan te steken.
Ik had een vriendin enthousiast gemaakt om mee te gaan en de reisleidster kende
ik ook. Natuurlijk vond ik het jammer dat er niet meer jonge mensen mee waren.
Naar mate de reis duurde, leerde we elkaar beter kennen en werden al gauw een
hechte groep. We zorgden voor elkaar, als het even niet meer ging en iemand in
een rolstoel moest zitten, was dat geen probleem en werd er afgewisseld met
duwen. We hadden geduld met elkaar.
Wat ik heel fijn en mooi vond is dat we elke dag een mis hadden in de kathedraal
waar we waren. We werden uitgedaagd om meer geloof te hebben en open te
staan voor Gods Liefde die hij ons wil geven.
Op zondag bij de mis in St Denis werden we betrokken bij de mis, ik mocht samen
met mijn vriendin de gaven naar voren brengen in een overvolle kerk. De mensen
waren erg gastvrij.
In Parijs zijn we ook in Rue du Bac geweest in een kapel waar Maria is verschenen
aan een jong meisje. Waar Maria gevraagd heeft aan haar om een medaille te
laten slaan met de woorden: ‘O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die
onze toevlucht tot u nemen’. Allen die deze medaille met eerbied dragen zullen
grote genaden ontvangen, en de bijzondere bescherming van Maria. Dit is de
wonderdadige medaille die menig katholiek tot op heden draagt. Het was een
hele bijzondere plek om te zijn en te bidden.
We gingen van het drukke Parijs naar het rustige Lisieux. We sliepen in de
Ermitage, waar we goed verwent werden met lekker eten en elke dag een fles
wijn op tafel. In Lisieux kwam ik helemaal tot rust en werd ik meegevoerd door
het prachtige verhaal van Therese van Lisieux. Een jong meisje dat op 15-jarige
leeftijd besluit om naar het klooster te gaan.
We zijn op de plekken geweest waar ze opgegroeid is en waar ze geleefd heeft.
Ik vind het ongelooflijk mooi dat zo’n jong meisje, zo’n groot verlangen heeft naar
de liefde van Jezus en met heel haar leven en kracht, Jezus wil beminnen.
Deze uitspraak van Therese spreekt mij erg aan en moedigt mij aan om een groter
geloof en meer vertrouwen te hebben op God en al mijn zorgen en verlangens bij
Hem neer te leggen.
Maar als ik mezelf met de grote heiligen vergeleek, zag ik een even groot verschil
als tussen een berg met zijn top in de wolken en een zandkorreltje dat onder de
voeten van de voorbijgangers verborgen gaat. Maar dat ontmoedigde me niet. Ik
dacht: 'Hoe klein ik ook ben, God heeft me die grote verlangens ingegeven. Groter
worden blijkt niet te lukken. Ik moet me dus nemen, zoals ik ben, mét al mijn
tekortkomingen en onvolmaaktheden, en zó heilig worden. Er moet dus een kleine
weg naar de hemel te vinden zijn. Recht toe, recht aan, en helemaal nieuw.'
Je hebt tegenwoordig in de huizen van rijke mensen een lift in plaats van een trap.

Zo wil ik de lift naar God vinden. Ik ben te klein om de lastige trap naar de
volmaaktheid te kunnen beklimmen. Dus ben ik in de Heilige Schrift op zoek
gegaan en vond in het boek Spreuken (09,04): 'Wie nergens van weet, kan het
beste hierheen komen.' Dat heb ik gedaan. En ik was benieuwd, wat God met zo'n
klein iemand zou doen. Ik zocht verder en vond bij Jesaja (66,13): 'Zoals een
moeder haar kind op de arm neemt en troost, zo zal Ik u troosten.' De overgave
van een kind dat bemind wordt: Dat is Theresia’s weg.
De landingsstranden van Arromanches waren erg indrukwekkend en we genoten
van het prachtige weer wat we hadden.
Tot slot: Het was een reis waar we ongelooflijk veel gezien en gedaan hebben,
maar waar we ook veel geduld, barmhartigheid hebben getoond naar elkaar.
Kortom het was een zeer geslaagde reis die ik niet had willen missen!
Achteraf hoorde ik dat iedereen het fijn vond dat wij als jongeren mee waren
gegaan, dat het een positieve sfeer gaf in de groep.
Woorddienst voor kinderen op Kerstavond 24 december
om 18.00 uur in de Brigidakerk
Vanwege personele verschuivingen in ons bisdom dit jaar, is er op dit moment
slechts één priester in het Geldropse gedeelte van onze Nicasiusparochie
werkzaam. Hierdoor is het voor het pastoraal team niet mogelijk gebleken om alle
vieringen op de kerstavond in Geldrop als eucharistieviering in te vullen. Concreet
betekent dit dat de Kerstavond-viering van 18.00 uur in de Brigidakerk een
gebedsviering zal zijn.
In deze viering zal er geen H. Communie worden uitgereikt. Deze viering is daarom
niet zo lang, maar daardoor uitermate geschikt voor de allerkleinsten onder ons.
Ons jeugdkoor zal de viering muzikaal verzorgen en het kerstverhaal zal verteld
worden op een wijze die bevattelijk is voor kinderen. Van harte welkom!
Anders dan u gewend bent in voorafgaande jaren vindt de eucharistieviering in de
Maria en Brigidakerk plaats op Kerstavond om 18.00 uur.
Adventsvieringen in de kapel van de zusters aan de Diepevaart
Op de maandagen van de adventstijd, 28 november, 5, 12 en 19 december zijn er
telkens om 19.00 uur adventsvieringen in de kapel van
de zusters aan de Diepevaart. Vieringen, rustpuntjes,
waarin we in de gelegenheid gesteld worden ons voor
te bereiden op het feest van Kerstmis.

De Bijbel als ontmoetingsplaats van God en mens
De Bijbel is het boek van de christenen. Onlangs is de Bijbel opnieuw gekozen tot
het belangrijkste Nederlandse boek. Maar van de andere kant hoor ik van veel
mensen, bijzonder ook in de katholieke gelederen, dat het soms ontoegankelijk is.
Om dit boek waarin God ons tegemoet treedt in zijn Woord wat meer te openen,
toegankelijk te maken, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een zestal
bezinningsavonden. We hopen u wat handvatten te geven die u helpen de Bijbel
te lezen opdat Gods Boek een bijdrage kan leveren aan ons geloofsleven. Het gaat
daarbij niet op de eerste plaats om allerlei technische details, hoezeer soms ook
nodig, maar vooral om wat de bijdrage van de H. Schrift kan zijn aan ons
geestelijke leven, in relatie met God. We volgen daarbij een aantal artikelen over
‘tips voor bijbellezen’ van de hand van de – inmiddels overleden - franciscaner
pater Jan van Beeck met eventueel enkele aanvullingen.
We bieden dit voor de gehele Nicasiusparochie aan, daarom vinden de avonden
plaats in Heeze, in het Martinushonk aan de kerk en in Geldrop in het St.
Antoniushuis aan de Stationsstraat 21. De bijeenkomsten zijn op de volgende
data, telkens woensdagen van 20.00 uur tot 21.30 uur. Hieronder volgen de data
en (onder enig voorbehoud van wijzigingen) de onderwerpen:
16 november te Heeze: Neem en lees!
30 november te Geldrop: De Bijbel: geschiedenis van een volk door de eeuwen
heen.
14 december te Heeze: Weet: De bijbel is geen boek maar een bieb!
8 februari te Geldrop: Wat bedoelde de schrijver toen?
22 februari te Heeze: Meerdere overleveringen samengevoegd en twee
scheppingsverhalen? Hoezo?
15 maart te Geldrop. Meer betekenissen in één tekst. Kan dat?
Aanmelden is handig en mag op de pastorie, stationsstraat 15, 5664 AP te Geldrop
of via geldrop@parochienicasius.nl , maar u mag ook gewoon binnenlopen. Van
harte welkom!
Help de Voedselbank
In onze kerken is er een inzamelingsactie tijdens
de advent periode. U kunt uw houdbare artikelen kwijt in de manden die in de
kerk staan. Er is vraag naar: producten in potten en blikken, toiletartikelen:
shampoo/ tandpasta en een tandenborstel, was middel. Geen alcohol of
rookwaren. Producten met een houdbaarheidsdatum vanaf maart 2017.
Waarom deze jaarlijkse actie? In Geldrop en Mierlo maken wekelijks ongeveer 65
gezinnen, 250 personen, gebruik van de voedselbank. De inhoud van het pakket
wisselt elke week en is afhankelijk van wat er van de giften van mensen komt.
Namens bestuur en vrijwilligers van voedselbank Geldrop-Mierlo
al vast hartelijke dank.

Nieuwe Gerarduskalender al weer verkrijgbaar
Inmiddels is de Gerarduskalender voor 2017
verkrijgbaar. De Gerarduskalender wordt uitgegeven
als scheurkalender; voor iedere dag een blaadje. Op
de voorzijde vindt u naast de vermelding van de
datum ook vermelding van de heilige die op de
bewuste dag in de Kerk wordt gevierd. De kalender is
voor € 6.75 verkrijgbaar bij de pastorie maandag t/m
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, tel.: 040-2862364.
Brigidiers
Elke woensdag en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur is de
H. Brigidakerk in het centrum open voor bezichtiging. Dit is mogelijk dankzij een
groep vrijwilligers die van 13.00u. tot 14.30u. of van 14.30u. tot 16.00u. toezicht
houden in de kerk. Wij zijn naarstig opzoek naar mensen die hen daarbij willen
helpen. Bent u bereid om 2 maal per maand op een woensdag of zaterdag 1.5 uur
te helpen dan horen wij dit graag.
Koster M. Jongen gedrop@parochienicasius.nl of 040-2862364
Mensen met verlies
Maandelijks komen er op woensdagmiddag mensen samen in de pastorie,
Stationsstraat 15. Die te maken hebben gekregen met verlies. Dit kan zijn: dat er
iemand in de naaste omgeving is overleden of dat ze plotseling hun baan kwijt zijn
geraakt enz.. Bent u zo iemand of kent u iemand? Dan bent u van harte welkom.
Komende maand zal de middag plaats vinden op woensdag 16 november van
14.00 uur tot 16.30 uur.
Adventsactie 2016: solidariteit doorgeven! Straatkinderen terug naar huis in
Rwanda.
Zoals veel Afrikaanse landen, heeft ook Rwanda te kampen met het probleem van
straatkinderen. De organisatie Fidesco helpt al jarenlang kinderen die in de
hoofdstad Kigali op straat leven. Ze leven veelal in de probleemwijken waar
geweld, drugsgebruik en diefstal veel voorkomen. Fidesco heeft enkele gebouwen
ingericht om kinderen op te vangen.
Het doel is om hen weer terug bij hun gezin te plaatsen. Voor ze in een gezin
geplaatst worden, helpt Fidesco hen om lichamelijk en mentaal te herstellen. Dit
project richt zich op 3000 straatkinderen. Adventsactie steunt Fidesco met 70000
euro. Het centrum verwacht dat er in de periode 2016 -2018 ongeveer 220
kinderen weer thuis zullen wonen en dat 330 kinderen opgevangen gaan worden
in het centrum. Fidesco heeft speciale aandacht voor de geestelijke en

lichamelijke gezondheid van de straatkinderen. Om duurzame resultaten te
bereiken, werken ze niet alleen met de kinderen zelf, maar ook met hun gezinnen.
Ze helpen hen om hun inkomen te vergroten. Nadat de kinderen weer thuis zijn,
wordt het hele gezin gevolgd. Het werk met de straatkinderen is in 1992 gestart
door een Rwandees echtpaar, Cyprien en Daphrose Rugamba. Cyprien en
Daphrose zetten zich in voor de verzoening tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. Zij zijn tijdens de genocide van 1994 vermoord. In 2015 is hun
zaligverklaringproces gestart. Het centrum waar de straatkinderen worden
opgevangen is naar hen vernoemd :CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose
Rugamba) Dit jaar vraagt de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de
Advent aandacht voor dit project. U kunt uw bijdragen, tijdens de zondagen van
de Advent, via de collecte in de kerk. U kunt ook doneren: IBAN NL 89 INGB
0653100000 www.adventsactie.nl

In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen gedoopt
2 okt. Jaylano van Mechelen
16 okt. Thijs pluijm
2 okt. Saphira van Mechelen
2 okt. Sofie van Stipdonk
Overledenen van de afgelopen maand:
1 okt. Treesje Pijnenburg- van Hooft, geboren op 27 okt. 1927 en
overleden op 25 sep. 2016 (H. Brigidakerk).
4 okt. Anneke van Hoek- van Litsenburg, geboren op 20 aug. 1929 en
overleden op 28 sep. 2016 (H. Brigidakerk).
13 okt. Digna Timmermans- Segboer, geboren op 6 aug. 1931 en overleden
op 8 okt. 2016 (H. Brigidakerk).
20 okt. Rieky Verstappen, geboren op 13 nov. 1943 en overleden op
14 okt. 2016 (H. Brigidakerk).
29 okt. Leny Aerts- Hurkmans, geboren op 1 dec. 1932 en overleden op
24 okt. 2016 (H. Brigidakerk).

H. Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

Dinsdag-Donderdag-Vrijdag
18.30 uur eucharistische aanbidding, rozenkrans.
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

Maandag

19.00 uur in de adventstijd gebedsdienst. (in de kapel van de zusters)

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, rozenkrans.
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.

