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Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria 13 mei 2017; bidt u met ons mee?
Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van
Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de
bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal
plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een
vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in
Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Ook in onze
Nicasiusparochie willen we ons aansluiten bij dit initiatief van onze bisschoppen.
Dit krijgt zijn vorm tijdens de H.H. Missen in het weekend van 13 en 14 mei. We
willen in de H.H. Missen een voorbede opnemen van de toewijding. Tevens willen
we na de H. Mis bij het beeld van Maria het gebed van toewijding bidden wat
verspreid wordt door het heiligdom van O.l. Vrouw van Fatima te Portugal en wat
onze bisschoppen hebben gebeden in Maastricht. Hieronder vindt u dat gebed.
Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder,
in algehele overgave aan God onze Heer,
wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.
Door U zullen wij tot Christus geleid worden,
Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,
en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader.
Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof,
hoop en liefde,
opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader
gezonden werd
om ons Zijn Woord mee te delen,
en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,
om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen
over heel de wereld tot aan de einden der aarde.
Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart
zullen wij één volk zijn met Christus,

het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,
en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.
Door Hem zullen wij tot de Vader komen,
tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,
die wij aanbidden, zegenen en prijzen.
Amen.
Voor meer informatie zie https://www.rkkerk.nl
Proficiat Arno ter Burg!
Na de plechtige Eucharistieviering op het hoogfeest van Pasen, opgeluisterd door
verschillende koren, werden we verrast door de komst van de burgemeester van
de gemeente Aalst-Waalre. Hij deelde ons na de H. Mis namens de koning mee,
dat onze dirigent, organist/toetsenist, repetitor en componist van onze koren
Arno ter Brug een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen voor zijn vele
verdiensten op muzikaal vlak, niet alleen binnen onze parochie, maar ook op
verschillende andere vlakken van de muzikale wereld, zoals op basisschool De
Meent in Waalre waar hij het schoolorkest leidt. We danken Arno voor alle inzet
en toewijding en wensen hem van harte proficiat!
31 mei afsluiting meimaand in ’s-Hertogenbosch
Onze burgemeester, dhr Link, heeft als lid van de broederschap van O.L. Vrouw,
onze parochie uitgenodigd om deel te nemen aan de afsluiting van de meimaand
in de Bossche St. Jan. In verband hiermee zal de avondmis van woensdag 31 mei
niet in het St. Antoniushuis, maar in de kathedraal plaatsvinden. Iedereen is van
harte welkom!
25 mei viert de kerk Hemelvaart
Op deze dag zal er maar een viering plaats vinden in de H. Brigidakerk in Geldrop.
Deze viering zal om 09.30 uur zijn en opgeluisterd worden door de Koninklijke
Harmonie 'Geldrops Muziekcorps'
Kledinginzameling Mensen in Nood 13 mei.
Op zaterdag 13 mei van 10.00 tot 12.00 is er weer de kledinginzameling voor
Mensen in Nood. U kunt goed gedragen kleding in gesloten plastic (vuilnis-)zakken
afgeven bij de H.Brigidakerk (centrum) en de HH Maria Brigidakerk in
Zesgehuchten.
Namens Mensen in Nood hartelijk dank !
Inspiratie voor je dagelijkse leven op katholiekleven.nl
Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen met films,
foto’s en inspirerende teksten, over geloof hoop en liefde in de katholieke kerk.

Meisemert 28 mei 2017: welkom in en om de kerk
Voor de derde keer in successie is onze
Nicasiusparochie vertegenwoordigd op
de Meisemert. Naast de kerk richten
we een pastorale hangplek ingericht,
waar tevens een attractie is voor de
jeugd. Uiteraard is de kerk op deze dag
gedurende de markt open voor bezichtiging,
gebed en meditatie. Van harte welkom!
Mensen met verlies
Maandelijks komen er op woensdagmiddag mensen samen op het st. Antoniushuis, Stationsstraat 21. Die te maken hebben 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 17 mei van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
In de afgelopen maand is gedoopt
2 apr. Romy Smolders
9 apr. Joëlla Stevens
30 apr. Milou Domeu
30 apr. Amy Koppe
Overledenen van de afgelopen maand:
3 apr. Jo van Bree, geboren op 8 mrt. 1930 en overleden op 29 mrt. 2017
(H. Brigidakerk)
4 apr. Rinus van Meijl, geboren op 9 mrt. 1958 en overleden op 28 mrt. 2017
(H. Brigidakerk)
12 apr. Frans Rooijakkers, geboren op 16 jun. 1928 en overleden op 6 apr. 2017
(H. Brigidakerk)
21 apr. Riek van Iersel- Lammers, geboren op 2 feb 1929 overleden op
12 apr. 2017 (H. Brigidakerk)
29 apr. Cor Clavaux, geboren op 23 feb. 1936 en overleden op 21 apr. 2017
(H. Brigidakerk)

H. Brigida kerk
Maandag

12.30 uur eucharistieviering.

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

