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Pastoor van der Maazen
Om gezondheidsredenen heeft pastoor Sjef van der Maazen met ingang
van 1 februari een stapje terug gedaan. Na overleg met het bisdom is
hulpbisschop Mgr. Mutsaerts benoemd tot waarnemend pastoor van de
H. Nicasius parochie. Het waarnemend pastoorschap betreft met name de
bestuurlijke aangelegenheden van de parochie. De pastorale taken zal
pastoor Van der Maazen gewoon blijven continueren.
Vertrek kapelaan Peter Koen
Binnenkort zal ik de parochie heilige Nicasius gaan verlaten. Op 1 mei zal
ik beginnen in Tilburg. Ik ben heel blij met de nieuwe benoeming. Ik ken
Tilburg goed. Ik heb er in het verleden al gewoond, gestudeerd en
gewerkt. De pastoor van de parochie waar ik naar toe ga ken ik bovendien
erg goed. Pastoor Miltenburg was in de eerste drie jaar van mijn de
seminarie tijd rector van het Sint Janscentrum. Het zal dus nieuw zijn maar
toch ook vertrouwd. Ik zie de toekomst dus met vertrouwen tegemoet.
Kapelaan Peter Koen
Samen verder
Rond Pasen zal de jaarlijkse inzameling voor Samen Verder weer
plaatsvinden. Dit keer zal voor Stichting Actie Calcutta geld worden
ingezameld. De SAC is een stichting die zich inzet voor projecten in India.
Dit jaar zijn ze bezig om onderwijs en huisvesting te regelen voor meer
dan 50 meervoudig gehandicapte meisjes in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar.
Doel is het aanleren van diverse praktische beroepsvaardigheden, en het
geven van voorlichting aan ouders en omgeving.
Samen Verder beveelt dit project van Harte bij U aan.
Namens de werkgroep Samen Verder Leen Poot

Bedevaart naar Frankrijk
Van 7 tot en met 13 oktober willen we als parochie heilige Nicasius op
bedevaart gaan. In vijf prachtige kathedralen in en rond Parijs willen we
de mystiek beleven door te bidden en door te kijken naar wat de
gebouwen te zeggen hebben over ons geloof. Daarnaast willen we juist in
het Jaar van Barmhartigheid inspiratie op doen in Lisieux. Aldaar willen we
de kleine weg leren kennen die de heilige Theresia in haar leven
bewandeld heeft.
In de verschillende plaatsen die we bezoeken willen we genieten van
datgene wat de Franse cultuur te bieden heeft. U zult genoeg tijd krijgen
om op eigen gelegenheid te lunchen en prachtige oude plaatsen te
verkennen. De plaatsen zeggen ons bovendien iets over de manier waarop
mensen in de 12e en 13e eeuw leefden. We willen graag ingaan op het
leven in die tijd en op de manier waarop mensen hun geloof beleefden.
Het gaat een inspirerende reis worden waarin geloof, cultuur en
geschiedenis centraal zullen staan. We hopen dat de bedevaart een
gelegenheid mag zijn waarbij gelovigen uit verschillende dorpen elkaar
kunnen ontmoeten. Vanuit de parochie zullen pastoor Van der Maazen en
diaken Van Leuken meegaan als begeleiders.
Op 20 april om 20.00 uur zal er een informatie avond plaats vinden in de
pastorie van Geldrop (Stationsstraat 15). We hopen van harte u daar te
ontmoeten.
Vrijwilligersfeest
Dit jaar vindt het vrijwilligersfeest plaats in het Strabrecht College, voor de
vrijwilligers van de parochie H. Niacsius te Geldrop. Deze avond zal op 27
mei plaats vinden. U ontvangt hier nog meer informatie over.
Nieuwe website
Met ingang van 1 maart 2016 heeft de parochie Heilige Nicasius een
nieuwe website: www.parochienicasius.nl
Gebedsdiensten veertigdagentijd
Gedurende de Veertigdagentijd zijn er op de maandagavonden om 19.00
uur opnieuw gebedsdiensten in de kapel van de zusters van
barmhartigheid aan de Diepe Vaart. U bent daar van harte welkom!

Overledenen van de afgelopen maand:
9 jan. Rinus van den Broek, geboren op 24 dec. 1929 en overleden op
5 jan. 2016 (H. Brigidakerk).
16 jan. Philomena van der Velden-Kersten, geboren op 9 dec 1922 en overleden
op 10 jan. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk).
19 jan. Mien Aarts- van Gaal, geboren op 18 sep. 1922 en overleden op
13 jan. 2016 (H. Brigidakerk).
21 jan. Mia Imhoff- Kouwenhoven, geboren op 13 sep. 1935 en overleden op 13
jan. 2016 (H. Brigidakerk).
23 jan. Jo Weerdenberg, geboren op 17 feb. 1925 en overleden op
19 jan.
2016 (H. Brigidakerk).
28 jan. Christien Brabander- van Eijk, geboren op 5 aug. 1934 en overleden op
22 jan. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk).
9 feb. Tom Verleg, geboren op 6 mrt. 1935 en overleden op 2 feb. 2016 (H.
Brigidakerk).
13 feb. Nellie Dirks- de Greef, geboren op 10 okt. 1926 en overleden op
7 feb. 2016 (H. Brigidakerk).
20 feb. Maria van Gastel, geboren op 12 mei 1929 en overleden op
14 feb. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk).
23 feb. José van Zon- Naus, geboren op 5 apr. 1910 en overleden op 17 feb.
2016 (H. Brigidakerk).
25 feb. Ali Willems-Renes, geboren op 14 aug. 1940 en overleden op 19 feb.
2016 (Crematie).
1 mrt. Jos de Groof, geboren op 14 okt. 1949 en overleden op
24 feb. 2016 (H. Brigidakerk).
2 mrt. Frans van Noorwegen, geboren op 23 jul. 1959 en overleden op
26 feb. 2016 (H. Brigidakerk).
7 mrt. Mien Zimmerman- Schagen, geboren op 19 aug. 1940 en overleden op 29
feb. 2016 (H. Brigidakerk).

Dopelingen van afgelopen maand:
14 feb.
26 feb.

Yente Willems
Isabelle de Beer

21 feb.

Quintin en Gigiën de Haan

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 met Volkszang

Zondag

09.30 uur eucharistieviering
11.15 uur eucharistieviering

Woensdag en zaterdag
13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open

HH. Maria en Brigida kerk
Zondag

10.00 uur eucharistieviering m.m.v.

Maandag

19.00 uur in de veertigdagentijd gebedsdienst.
(in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)

Dinsdag

19.00 uur eucharistieviering.
(in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2)

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis Stationsst. 21
Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag
08.30 uur lauden/ochtendgebed
Woensdag 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed.
19.00 uur eucharistieviering.
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. Kosten: €11.-. Betalen kan door 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.

