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Met Maria op weg naar Kerstmis 
Gedicht waarin het antwoord van Maria wordt verwoord naar aanleiding 
van de boodschap van de aartsengel Gabriël: ‘De heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook 
zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.’ 
(Lc. 1, 35) 
 

Wie ben ik 
dat U mij zoekt 
U mij roept. 
 

Wie ben ik 
dat U mij in uw liefde trekt 
dat U mij wilt 
totaal.  
 

U die mij  
openbreekt 
ontvankelijk maakt 
om uw Geest in mij 
te ademen 
 

opdat ik geboren word 
dienstbaar 
in Uw verbond. 
 

Hier ben ik: 
Uw wil geschiede. 
   Uit: ‘Op weg naar Kerstmis 2007’, auteur onbekend 



Inzameling voor de voedselbank  
Gedurende de adventstijd is er 
weer extra gelegenheid om 
bijdragen te doen voor de  
voedselbank Geldrop-Mierlo. Ten gevolge van een goede samenwerking 
tussen de voedselbank, supermarkten en leveranciers, ligt het zwaartepunt 
van de behoefte van de voedselbank op dit moment meer op het gebied 
van verzorgingsproducten (denk aan zeep, wasmiddelen, tandpasta, e.d.) 
en de financiële ondersteuning van de organisatie zelf, de overheadkosten. 
Ten behoeve van dat laatste liggen er ook intekenformulieren in de kerk 
waarmee u een bedrag kunt doneren aan de voedselbank. Bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage. 
 
Adventsvieringen in de kapel van de zusters aan de Diepe Vaart 
Op de maandagen 4, 11 en 18 december, telkens om 19.00 uur, vinden er 
gebedsvieringen plaats in de kapel van de zusters van barmhartigheid, 
Diepe Vaart 2.  
 
Kindje wiegen op Eerste Kerstdag  
Ook dit jaar is er weer op Eerste Kerstdag Kindje wiegen  
bij de kerststal in beide Geldropse kerken voor de  
allerkleinsten, waarbij het kerstverhaal wordt verteld.  
Natuurlijk zijn ook papa’s en mama’s, opa’s en oma’s  
en dus wij allemaal welkom. In de HH. Maria en Brigidakerk vindt het 
Kindje wiegen plaats om 12.00 uur en in de Centrumkerk om 14.30 uur.  
Van harte welkom! 
 
Kerstconcerten in Geldropse kerken  
Op zaterdag 16 december vindt om 19.00 uur  
een kerstconcert plaats in de  
HH. Maria en Brigidakerk dat verzorgd  
wordt door het Gemengd koor van de  
Maria en Brigidakerk, jeugdkoor Sing it Out, het Brigida Anuna koor, 
Femmes Vocal Geldrops gemengdkoor en het Geldrops mannenkoor. 
 

Zondag 17 december om 14.00 uur vindt in de centrumkerk een 
kerstconcert plaats dat verzorgd wordt door het jeugd en jongerenkoor. 



Adventsactie 2017 
Compassie… In dit ene woord ligt de ziel van adventsactie besloten. 
Adventsactie is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om inhoud 
te geven aan het gebod van Jezus:  
“Heb elkander lief zoals ik u heb lief gehad”. 
Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter een project en denkt 
mee. We geloven in het nut van het project dat we steunen  en we zijn 
ervan overtuigd dat het geld goed besteed is. Adventsactie zet in 2017 vijf 
projecten in het Licht van Advent:  
ze koesteren alle vijf moeders en kinderen. 
Onze parochie ondersteunt het project: 
Straatkinderen terug naar huis in Rwanda. 
Een kleine expositie rond dit project is (gedurende de Advent) te zien 
achter in onze beide kerken. U kunt helpen door bij te dragen aan de 
parochiecollecte, in het bijzonder in het weekend van 16-17 december, 
tijdens de H.Mis. Dank u wel, ook namens de mensen die dankzij uw 
bijdrage zicht krijgen op een hoopvolle toekomst. 
 

Een innerlijke weg naar Kerstmis: boete- en biechtviering  
Om ons innerlijk voor te bereiden op Kerstmis 
wordt ons op dinsdag 19 december om 19.00 uur 
een boete- en biechtviering aangeboden.  
Aansluitend aan de boeteviering is er gelegenheid 
voor hen die dat op prijs stellen om persoonlijk 
het sacrament van Boete en Verzoening te 
ontvangen. In verband met deze 
voorbereidingsplechtigheid zal de avondmis van 
die dinsdag verplaatst worden naar de ochtend, aansluitend aan het 
ochtendgebed in het St. Antoniushuis. Van harte welkom! 
 

Nieuwe Gerarduskalender  
Nog steeds is de nieuwe 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 € 7.00 verkrijgbaar bij de pastorie maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, tel.: 040-2862364.  



Extra collecte Kerstmis  
Om de onkosten rond energie en versiering van de kerken te bestrijden zal 
er tijdens de vieringen van de kerstavond en de eerste kerstdag een 
tweede collecte gehouden worden in de rode mandjes. 
 

Kerstvieringen  
 

H.Brigidakerk  
(centrum) 

HH. Maria en Brigidakerk 
(Zesgehuchten 

Zondag 24 december Vierde zondag van de advent 

09:30 u. eucharistieviering geen viering 
     

Zondag 24 december Kerstavond 
18:00 u. gebedsviering  

(Jeugdkoor) 

18:00 u. eucharistieviering                  
( Sing it Out) 

20:00 u. eucharistieviering 
(Jeugd en 
Jongerenkoor) 

  

22:00 u. eucharistieviering 
(Brigida Anunakoor) 

22:00 u. eucharistieviering 
(Gemengdkoor) 

00:00 u. eucharistieviering 
(gemengdkoor) 

  

     

Maandag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 

11:15 u. eucharistieviering      
(alle koren) 

09:30 u. eucharistieviering 
(Gemengdkoor) 

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 

(Gemengdkoor) 
09:30 u. eucharistieviering 

(Gemengdkoor) 
    

Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaar (H. Maria Moeder van God) 
11:15 u. eucharistieviering 

(volkszang) 

geen viering 



Kerststalbezoek 
H. Brigidakerk: 
Eerste- en tweede Kerstdag tot 16.30u. 
Woensdag- en zaterdagmiddag van  
13.00 uur tot 16.00 uur. 
Voor- en na de kerkdiensten,  
tot het weekend van 7 januari 
 

HH. Maria en Brigidakerk :  
Eerste - en tweede Kerstdag van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
 

Koffiedrinken 
Op verschillende momenten vindt er koffiedrinken plaats in de parochie. 
Voor de HH. Maria en Brigidakerk is er elke eerste zondag van de maand 
aansluitend op de viering van 9.30 uur in het gemeendschaphuis tegen- 
over de kerk koffiedrinken. Datums voor de komende periode:  
7 jan. /4 feb. /4 mrt.. 
Voor de H. Brigidakerk is er koffiedrinken om de week op zondag in het  
st. Antoniushuis aansluitend op de viering van 11.15 uur.  
Datums voor de komende periode: 17 dec./ 31 dec./ 14 jan./ 28 jan./ 
11 feb./ 25 feb.  
 

Een leuke uitnodiging kan nooit te vroeg zijn. 
Wie doet er mee in Zesgehuchten voor het werk van 
pater Willem Kerkhof in Malawi Afrika? 
Op dinsdag 09-1-2017 is er weer Drie Koningen zingen. 
Samenkomst voor aankleden om 16.00 uur in de  
St Jozefschool, locatie Gildestraat 1.  
Vertel het aan je vriendjes en vriendinnetjes en vraag 
aan je ouders of ze je willen begeleiden. 
Pater Willem Kerkhof vindt het elk jaar geweldig als jullie mee willen doen, 
een ieder is van harte welkom. Zo kunnen we samen iets betekenen, voor 
de kinderen en hun ouders in Malawi, zodat zij een beter leven kunnen 
hebben. Als dank voor jullie moeite krijg je na afloop een frietje en 
limonade, en of een kroketje of frikandel. Ook word je op verzoek 
thuisgebracht. Mogen we als missiegroep op jullie rekenen?  
Alvast hartelijk dank. Missiegroep Zesgehuchten. 



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.:   HH. Maria en Brigidakerk 09.30 u.: 
Zon. 10 dec. Kinderwoorddienst Zon. 10 dec. kinderwoorddienst 
Zon. 17 dec. kinderwoorddienst  Zon. 17 dec. kinderwoorddienst 
Zon. 7 jan. gezinsviering  Zon. 7 jan.  kinderwoorddienst 
Zon. 14 jan. kinderwoorddienst 
 

In de afgelopen maand zijn gedoopt 
     
12 nov. Imke van de Griendt 19 nov. Danique Wullems 
12 nov. Toon Vogelsangs   
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
6 nov. Joop Verhappen, geboren op 29 jan. 1934 en overleden op 31 okt. 

2017 (H. Brigidakerk) 
7 nov.  Hendrina Geurtz , geboren 13 jan. 1935 en overleden op 2 nov. 

2017 (HH. Maria en Brigidakerk) 
11 nov. Hans van Veldhoven, geboren op 4 jun. 1936 en overleden op  
 5 nov. 2017 (H. Brigidakerk) 
17 nov. Riet Smits, geboren op 30 dec. 1937 en overleden op 11 nov. 2017 

(H. Brigidakerk) 
30 nov.  Frans Toirkens, geboren op 28 okt. 1939 en overleden op 24 nov. 

2017 (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, 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. 
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