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H. Hart van Jezus
Vrijdag 23 juni vieren we het hoogfeest van het H. hart van Jezus als bron van
liefde en verzoening. Het was de heilige kloosterzuster Margareta-Maria
Alacoque (1647 – 1690) aan wie Jezus vroeg om dit feest van zijn barmhartigheid
te vieren. Net als Margareta Maria begreep de heilige Theresia van Lisieux
hoezeer zij afhankelijk was van die liefde van het H. Hart van Jezus. Dat leert zij
ons in het volgende gebed:
Uw liefde Heer,
was mij vóór vanaf mijn jeugd.
Zij is met mij opgegroeid.
Nu is zij een afgrond
dieper dan ik peilen kan.
Als ik U wil liefhebben
zoals Gij mij bemint,
moet ik Uw eigen liefde lenen.
Dan alleen vind ik rust.
Dit is mijn gebed.
Ik vraag U Jezus,
me te trekken
in de brand van Uw liefde.
Me zo innig één te maken met U,
dat Gij in mij leeft en handelt.
H. Theresia van Lisieux
Lourdes oktober 2017
Van 14 t/m 21 oktober 2017 gaat het bisdom van ’s-Hertogenbosch op bedevaart
naar Lourdes. Bisschop Gerard de Korte nodigt u van harte uit om deel te nemen
aan de pelgrimage. Voor meer informatie zie de website www.parochienicasius.nl.

Wandelaars gezocht
In het weekend van 24 t/m 26 juni vindt voor de 349ste keer de
processie naar Handel plaats. Ieder jaar zijn er een aantal
enthousiaste mensen die de uitdaging aangaan om deze bedetocht
te voet te maken. Het élan wat de organisatie van de Handelse
Processie aantreft bij de deelnemers van jaarlijkse avondvierdaagse in
Geldrop heeft hen gestimuleerd om de groep wandelaars naar Handel te willen
uitbreiden. Vraag van de organisatie aan u/jou is: wie durft er na het succes van
de Geldropse avondvierdaagse de uitdaging aan om deze bedetocht van + 25 km
te maken? Van harte welkom! Meer info: www.parochienicasius.nl
Nicasiusviering 9 juli 2017 11.00 uur op Kreijl, Heeze
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de martelaren van Gorcum heilig verklaard zijn
door paus Pius IX. Reden om hier nog even extra bij stil te staan. Zoals we dat
ieder jaar doen is er ook dit jaar – en uitgerekend op 9 juli – om 11.00 uur een
eucharistieviering op het Nicasiusplekske, Kreijl te Heeze, de plaats waar volgens
de overlevering Nicasius geboren en getogen is. Hoofdcelebrant van de viering is
hulpbisschop Mgr. Mutsaerts. Muzikaal zal de viering verzorgd worden door het
jeugd en jongerenkoor uit Geldrop. In verband hiermee zal de H. Mis van 11.15
uur in Geldrop komen te vervallen. Iedereen is van harte welkom op het
Nicasiusplekske. Allen bij stromende regen zal de viering verplaats worden naar
de Martinuskerk. Een eerste gebedsintentie in de aanloop naar die dag kan zijn
een bede om goed weer. Van harte welkom op het Nicasiusplekske, bijzonder op
9 juli, het Plekske voor alle parochianen uit Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en
Sterksel.
Bedevaart naar den Briel 8 juli
Ook dit jaar gaan we op bedevaart gaan naar Den Briel. We staan stil dat 150 jaar
geleden de martelaren van Gorcum heilig zijn verklaard waaronder onze patroonheilige van de parochie de H. Nicasius. De eucharistieviering om 11.00 uur zal
worden voorgegaan door mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam.
Het programma voor die dag is als volgt:
8.15 uur vertrek in Geldrop- st. Antoniushuis
11.00 uur pontificale eucharistieviering in Den Briel
13.30 uur Rozenhoedje/jongerenprogramma
14.30 uur Kruisweg
15.30 uur Vesperviering met sacramentsprocessie en pelgrimszegen.
17.00 uur vertrek uit Den Briel.
Voor meer informatie of opgeven kunt u terecht bij de pastorie: nabetaling van
€10.- is uw zitplaats in de bus gereserveerd.

Schrijven helpt!
In de maand december werd vanuit Geldrop geschreven voor Maxima Acuna, een
boerin, die weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. Om die
reden werd Acuna geïntimideerd, werd haar oogst vernield en is haar dochter
mishandeld. Amnesty medewerkers hebben haar bezocht en daarbij was ook de
Peruaanse minister voor Justitie en mensenrechten aanwezig. Zij deed
toezeggingen om Maxima en haar familie beter te beschermen. Maxima Acuna
was ontzettend blij met alle steun. Zij zei: Ik bedank jullie met mijn hele hart. Jullie
geven me de moed om door te vechten. Ik vraag jullie om te blijven helpen om
gerechtigheid te zoeken. Deze berichten inspireren om door te gaan met het werk
voor mensenrechten. Wij danken u hartelijk voor uw hulp daarbij.
Amnesty International werkgroep Geldrop,
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 21 juni van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn gedoopt
16 apr. Monique van Dijk-Landsman 7 mei. Magdalena de Graaf
Overledenen van de afgelopen maand:
2 mei. Cannie Broos- Hoed, geboren op 27 apr. 1926 en overleden op
26 apr. 2017 (H. Brigidakerk)
3 mei. Willy Kerkhof- van Laar, geboren op 10 sep.1915 en overleden op
apr. 2017 (HH. Maria en Brigidakerk)
9 mei. Hilde CuIJpers- Schuermans, geboren op 2 mrt. 1931 en overleden op
3 mei 2017 (H. Brigidakerk)
27 mei. Nell van Bree, geboren op 3 mrt. 1928 en overleden op 22 mei. 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, vesper (avondgebed).
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.

