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9 juli 2017 H.H. Martelaren van Gorcum
Op 9 juli van het jaar 1752 werden bij Brielle negentien priester en
kloosterlingen, voor het merendeel inwoners van Gorcum, door de
Watergeuzen gedood vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke
tegenwoordigheid van het Lichaam van Christus in de Eucharistie en
omtrent het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk. Onder deze
negentien martelaren was ook de H. Nicasius afkomstig van Heeze,
geboren in het buurtschap Kreijl. Ten prooi aan bespottingen en
mishandeling hielden zij moedig stand. Ten slotte werden zij door
ophanging om het leven gebracht. Om
hun geloof zijn zij met ere vermeld in de
geschiedenis van de kerk van Nederland
en werden zij in 1867 – dit jaar 150 jaar
gelden – door paus Pius IX heilig
verklaard. Het logo van onze
Nicasiusparochie (zie de kop van deze
nieuwsbrief) verbeeldt de hierboven
genoemde dubbele rede van het
martelaarschap van de H. Nicasius en
zijn achttien medebroeders: de kelk met
daarboven de H. Hostie (verwijst naar de
werkelijke tegenwoordigheid van
Christus in de H. Eucharistie) en een
gestileerde tiara (symbool voor het
pausschap).

Gebed
God, Gij hebt aan de Martelaren van Gorcum na hun goede strijd voor het
geloof de zegekrans geschonken die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van
hun verdiensten vragen wij U: geef ook ons de kracht om U, naar hun
voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van
U mogen ontvangen.
Door Christus onze Heer.
Amen.
Wij gedenken de H. Nicasius en zijn 18 gezellen die de marteldood zijn
ondergaan op:
zaterdag 8 juli tijdens de bedevaart naar Den Briel. Op dit moment zijn er
nog plaatsen vrij in de bus (kosten € 10,00)
zondag 9 juli om 11.00 uur in de H. Mis bij het kapelletje in het buurtschap
Kreijl, nr. 20, te Heeze, waar volgens de overlevering Nicasius is geboren.
Hoofdcelebrant zal zijn Mgr. R. Mutsaerts.
Vervoer Nicasiusplekske op zondag 9 juli 2017
Mocht het u niet lukken om zelf vervoer te regelen om deel te nemen aan
de pontificale eucharistievering op het Nicasiusplekske in het buurtschap
Kreijl te Heeze, dan is het mogelijk om t/m 6 juli contact op te nemen met
onze koster dhr. Mark Jongen om te zoeken naar een oplossing.
Dank Handelse processie voor de 349ste keer
In het weekend van 24 en 25 juli hebben vele pelgrims de jaarlijkse
bedevaart naar Handel ondernomen, sommigen te voet, anderen op de
fiets, met de bus of met de auto. We mogen terugkijken op
een zeer geslaagd weekend dat heel goed verlopen is en
voor velen een bron is geweest van troost, bemoediging
en inspiratie. Na de thuiskomst van de wandelaars mocht
ik verschillende dankbare reacties vernemen van
deelnemers. Dank aan allen die hieraan hebben
meegewerkt

Autozegening Geldrop
Tijdens de komende vakantieperiode gaan weer velen van ons weer op
weg. Het is een goed gebruik om over onze reis en vakantie Gods zegen te
vragen. We willen die gelegenheid aanbieden bij de jaarlijkse autozegening
die plaatsvindt op zondag 16 juli aansluitend aan de H. Mis van 11.15 uur.
Parochiedag 24 september 2017
Na de succesvolle parochiedag van verleden jaar in het weekend van 24 en
25 september bij gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de
centrumkerk heeft het pastoraal team besloten om deze traditie voort te
zetten door jaarlijks een parochiedag/familiedag te organiseren in het
laatste weekend van september. Voor dit jaar zal dat plaatsvinden op
zondag 24 september. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.30 uur eucharistieviering HH. Maria en Brigidakerk
11.15 uur eucharistieviering H. Brigidakerk
12.30 uur Bijeenkomst st. Antnoniushuis; Koffie/thee, cake, broodje en
krentenbol.
13.30 uur jeugd programma in de HH. Maria en Brigidakerk.
13.30 uur lezing in de H. Brigidakerk
14.30 uur gezamenlijk afsluiting in de H. Brigdakerk
15.00 uur gezellig samen zijn in het st. Antonuishuis.
17.00 uur einde
In verband met de aan te bieden broodjes helpt u ons heel veel wanneer u
zich aanmeldt voor deelname aan de eenvoudige lunch op de parochiedag
door het invullen van de onderstaande aanmeldingsstrook. Bij voorbaat
dank en van harte welkom!
Naam: ……………………………., adres: ……………………………….., woonplaats: …………………
Tel.: …………………………, e-mail: ………………………………………………………………………..

Neemt deel met in totaal ……….. perso(o)n(en) aan de lunch op
parochiedag van 24 september a.s. Inleveren op Stationsstraat 21, 5664 AP
Geldrop, of via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl

De H.Brigidakerk zoekt ..!!!
Voor velen is de Brigidakerk een belangrijk gebouw in het centrum van
Geldrop en ook gezichtsbepalend. De kerk wordt onderhouden door
vrijwilligers, zo is er elke dinsdagmiddag een groep vrijwilligers van 13.00
uur tot 17.00 uur bezig met het technisch onderhoud. Van lampen
vervangen tot houtwerk in de gewelven of zelfs complete stellages maken
enz.. Zo is er elke donderdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur een groep
vrijwilligers bezig met het schoonmaken van de kerk: de vloer
stofzuigen/dweilen, beelden-sacristie stoffen tot de wc schoon maken en
nog tal van andere dingen. Wij kunnen niet zonder deze groepen. Om alles
te blijven onderhouden zijn we op zoek naar u.
Denkt u, ik ben wel handig en heb tijd op de dinsdagmiddagen of ik heb op
donderdag nog tijd over en ik wil best mijn hulp aanbieden om de kerk
schoon te houden? Wij zijn met uw hulp heel blij.
Voor meer info kunt te terecht bij Koster Mark Jongen. Pastorie
stationsstraat 21, 040-2862364 geldrop@parochienicasius.nl.
Vakantiepost
Wanneer mensen op vakantie gaan,
bezoeken ze graag kerken. En laten ze
deze middels een kaartje aan het
thuisfront zien. Mocht u op vakantie
gaan, de komende periode houden
wij ons graag aanbevolen om ook een kaartje
te ontvangen. Deze zullen we dan ook een plaatsje
geven in de H. Brigidakerk. Stationsstraat 21 5664 AP Geldrop.
Al vast een prettige vakantie.
OPROEP
De werkgroep Zieken-Ouderenpastoraat zou graag enkele nieuwe leden
erbij willen hebben. Wij bezoeken mensen van 75 jaar en ouder of sturen
hen een kaartje. Ook bezoek wij ernstig zieken en mensen die in het
ziekenhuis zijn opgenomen. Mocht u belangstelling hebben om dit mooie
en dankbare werk te gaan doen, neem dan contact op met de pastorie,
tel.:040-2862364. Diaken Henri van Leuken zal u dan bezoeken om u meer
te vertellen.

Mensen met verlies
Maandelijks komen er op woensdagmiddag mensen samen op het st.
Antonius-huis, 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 19 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur.
In de afgelopen periode zijn gedoopt
4 jun. Vince Eikelmans
11 jun. Dyame van der Meer
18 jun. Levi Driessen
25 jun. Vince oost
Afgelopen maand hebben de volgende mensen een huwelijksviering
gehad
2 jun. Margot Donders en Mark Goorts
3 jun. Benjamin van de Kruijsdijk en Thao Ngeuyen
10 jun. Kenneth Esseling en Angelique Zegers
23 jun. Robert Bulters en Jolijn Goudsmits
Overledenen van de afgelopen maand:
2 jun. Willemien van der Putten, geboren op 31 mrt.1924 en overleden op
26 mei 2017 (HH. Maria en Brigidakerk)
3 jun. Peter van Mechelen, geboren op 2 apr. 1983 en overleden op
27 mei 2017 (H. Brigidakerk)
6 jun. Hetty van Leeuwen, geboren op 19 nov. 1924 en overleden op
29 mei 2017 (H. Brigidakerk)
10 jun. José Snijders- van Deursen, geboren op 6 apr. 1927 en overleden op
5 jun. 2017 (HH. Maria en Brigidakerk)
14 jun. Mieke Stas, geboren op 23 feb. 1965 en overleden op 7 jun. 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.

