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18 november 2018 Werelddag voor de armen 
 

“Kinderen, wij moeten niet liefhebben 
met woorden en leuzen, maar met 
concrete daden” (1 Johannes 3,18),  
Met onder andere dit citaat uit de 
eerste brief van de apostel Johannes 
proclameerde onze paus Franciscus de 
jaarlijkse ‘Dag van de armen’ die 
telkenjare gehouden wordt op de een 
na laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor Christus Koning. 
Verwijzend naar dit citaat uit de eerste Johannesbrief maakt de paus ons 
duidelijk: ‘Deze woorden brengen een opdracht tot uitdrukking die geen 
enkele christen mag negeren.’ De paus nodigt heel de Kerk en mensen van 
goede wil uit om op de Werelddag van de Armen ‘hun blik gericht te 
houden op allen die hun handen uitstrekken en om hulp schreeuwen en 
om solidariteit vragen. Het zijn onze broeders en zusters, geschapen en 
bemind door de ene hemelse Vader.’ Wij leven in een turbulente wereld 
waar zich veel afspeelt, veel leed ook, wat ons er iedere dag aan herinnert 
dat wij – naar de woorden van Jezus in het evangelie – moeten leren delen 
met elkaar. Ook in onze parochie willen we daar op verschillende manieren 
vorm aan geven, zoals bijvoorbeeld onze permanente inzameling voor de 
voedselbank en in het bijzonder gedurende de Advent en Veertigdagentijd.  
Een bijzondere inbreng krijgen we dit jaar van ons jeugd- en jongerenkoor 
die dit jaar op de werelddag van de armen de zogenaamde 
schoendoosactie willen houden voor kinderen die onder armoede lijden. 
We hopen van ganser harte dat deze actie veel weerklank mag vinden in 
onze parochie. 



Actie Schoenmaatjes  
 
Het jeugd- en jongerenkoor doet mee aan de actie Schoenmaatjes van 
Edukans. Deze stichting organiseert jaarlijks een schoenendoosactie om 
kinderen in arme landen rond de kersttijd te verblijden met bruikbare en 
mooie spullen zoals schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Wij 
nodigen u uit om mee te werken aan deze actie. 
In de folder die 28 oktober uitgedeeld is in de kerk, staat een sticker met 
jongen/meisje en de leeftijd voor wie 
de schoenendoos bedoeld is. Plak deze 
op de versierde schoenendoos aan de 
buitenkant. Ook moet de doos 
verzonden worden en daarom een 
envelop met €6,- bevatten. De doos 
moet niet dichtgeplakt worden, maar 
eventueel met een elastiek netjes 
gesloten worden. Mocht u deze folder 
gemist hebben, dan liggen deze bij 
binnenkomst in de kerk.  
Op deze site vindt u meer informatie over deze 
actie: www.edukans.nl/schoenmaatje 
  
Zondag 18 november zal er tijdens de mis van 11.15uur gelegenheid zijn 
om de doos in te leveren.  
Natuurlijk is het vrijblijvend om mee te doen.  

Wij hopen van harte dat u meedoet.  

 

Met vriendelijke groet, Het jeugd- en jongerenkoor Brigida kerk Geldrop 

 
Kleding inzameling 
 
Dank voor uw kleding tijdens de sam's inzamelings actie dd 6-10-2018 tbv 
de  bouw van scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek. We hebben een 
mooi resultaat geboekt: H. Brigidakerk 390 kilogram HH. Maria en 
Brigidakerk 320 kilogram. Nogmaals hartelijk dank. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.edukans.nl%2Fschoenmaatje&data=02%7C01%7C%7Cb7fc18a8a13d4f9295f808d63d74bc6d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636763968919472216&sdata=7smXTbAnj8JOIMSNfy08R2PNTkONkwiT%2BzU6PyYncvQ%3D&reserved=0


In memoriam pastoor Jacaques Kloeg 
 
Op woensdag 10 oktober hebben we tijdens een 
indrukwekkende en plechtige eucharistieviering 
in een overvolle Luciakerk in Mierlo afscheid 
genomen van pastoor Jacques Kloeg die een 
week daarvoor plotseling van ons was 
heengegaan. Gedurende zijn 36 priesterjaren is 
hij 32 jaar als pastoor actief geweest in Mierlo.  
Pastoor Kloeg heeft ons - in wie hij was voor de 
mensen - laten zien dat er in zijn hart plek was 
voor iedereen, zonder onderscheid, zonder te 
oordelen.  
Hij probeerde de barmhartigheid te zijn met een ruim hart voor mensen.  
In de geest van eenvoud en dienstbaarheid was hij als medebroeder altijd 
bereid om te helpen binnen onze Nicasiusparochie. Ondanks het feit dat hij 
de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots bereikt had bleef hij met zijn 
73 jaar zijn herderlijke taak in Mierlo uitoefenen. Zozeer voelde Hij zich 
verbonden met de Mierlose mensen. Hij wilde er zijn voor ons allemaal, 
ondanks de beperkingen die zijn gezondheid hem oplegde. Met de 
woorden van Paus Franciscus zou ik willen zeggen dat pastoor Jacques 
Kloeg een herder was met de geur van zijn kudde, omdat - naar het woord 
van de paus - hij zijn eigen huid en zijn hart op het spel durfde te zetten 
voor ons. (Chrismamis 2013 nr. 6). Met grote waardering en dankbaarheid 
kijken we terug op zijn verdienstelijke leven.  
Moge hij rusten in vrede. 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 
Oecumenische viering zondag 4 november 2018  
om 19.00 uur in ’t Kruispunt 
Door omstandigheden in onze beide kerken kan de halfjaarlijkse 
Willibrordviering niet plaatsvinden, zoals gebruikelijk in de ochtenduren 
van de zondag in de buurt van de gedenkdag van de H. Willibrord. Om die 
reden hebben we er voor gekozen om de viering als een vesperdienst 
plaats te laten vinden in de protestantse kerk ’t Kruispunt op zondagavond 



4 november om 19.00 uur. Het ‘thema van Willibrordzondag is samen 
‘wandelen, bidden en werken…  
Bij gelegenheid van haar 70ste 
verjaardag is onze paus Franciscus op 
bezoek geweest bij de wereldraad van 
kerken.  
Daarmee onderstreepte hij eens te 
meer het belang van de oecumene. 
De paus beschreef de oecumenische 
beweging als een gave van de  
H. Geest. Hij beschreef de weg van de oecumene als een voortdurende 
oefening om met vallen en opstaan te wandelen in de Geest. Dat houdt 
voortdurende bekering in, maar is ook een bron van vrede en vreugde. Van 
harte willen we iedereen van harte uitnodigen om samen met onze 
protestantse broeders en zusters te bidden dat de heilige Geest ons mag 
leiden op de weg van eenheid. 
 
Gerarduskalender 2019. 
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het motto: “elke dag een 
beetje spirit!”. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
allerhande onderwerpen. Ideaal om elke dag 
mee te beginnen. 
De opbrengst van de kalender (Prijs € 7,25 per 
stuk) komt ten goede aan alle activiteiten, die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd.  
U kunt de kalender afhalen op de pastorie Stationsstraat 21 op ma. t/m 
vrij. van 09.00 uur tot 12.00 uur, of bij Toine Cobben, Hofdael 121. Voor 
mensen die slecht ter been zijn bestaat de mogelijkheid om de kalender 
thuisbezorgd te krijgen. Bel daarvoor Toine Cobben, telnr. 040-2856873. 
 



Hij komt, hij komt..! 
 
Op zondag 2 december mogen we Sint Nicolaas  
verwelkomen in de Geldropse kerken.  
Aansluitend aan de vieringen van 09.30 uur in de  
HH. Maria en Brigidakerk en 11.15 uur in de  
H. Brigidakerk. Hij brengt voor ons allen iets  
lekkers mee. 
 
De Advent Komt Eraan! 
 
De weken voor Kerstmis zijn speciaal 
omdat we ons voorbereiden op de komst 
van het kindje Jezus. Om zich op Zijn 
komst voor te bereiden, zullen we op  
9, 16 en 23 december 
kinderwoorddiensten houden in de  
H. Maria en Brigidakerk om 09:30 en in de 
H. Brigidakerk om 11.15 uur.  
We zullen uit de bijbel lezen en ook 
knutselen. We verheugen ons op de voorbereiding in deze bijzondere tijd 
met jullie!  

 
Nood oproep! 
De vorige keer heeft er in de nieuwsbrief een 
oproep gestaan voor mensen die meewillen 
helpen de kerkgebouwen schoon te houden.  
In het jaar 2019 zal de groep van 
interieurverzorgers van de HH. Maria en 
Brigidakerk nog maar uit 1 persoon bestaan. 
Helaas is het niet mogelijk om alleen zo'n  
gebouw schoon te houden daarom nogmaals 
een dringende oproep aan u. Bent u in de 
gelegenheid om eens in de 14 dagen op 
maandagochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur te 

helpen om de kerk schoon te houden? Kom dan helpen. 



Sint Maartenviering Heeze 
 

Lampionnenoptocht voor de kinderen 
Op zaterdag 10 november 2018 wordt de jaarlijkse St. Maartenviering weer 
gehouden. 
We starten rond 17.30 uur (verzamelen vanaf 17.15 uur) bij het 
Nicasiushuis en lopen van daaruit naar de pastorietuin. Als we bij de 
pastorietuin zijn, zullen we ons daar lekker kunnen opwarmen bij het 
kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus. 
Daarna is er voor jullie een lekker kopje chocolademelk en een koek. 
Probeer voor deze viering een mooie eigengemaakte lampion mee te 
brengen zodat we weer een hele feestelijke lichtjesoptocht kunnen maken. 
 
 

Dopelingen van de afgelopen maand: 
7 okt. Jim van Campford 7 okt. Emma Smulders 
14 okt. Milan Tomanski 14 okt.  Benthe Filot 
21 okt. Federico Nichela 21 okt.  Tessa Looijmans 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
12 okt. Peter Middendorp, geboren op 2 feb. 1935 en overleden op 
 7 okt. 2018 (elders) 
16 okt. Ria Peters- van Grinsven, geboren op 4 nov. 1933 en overleden op 

10 okt. 2018  (H. Brigidakerk) 
18 okt. Bep Gerrits- Verhoeven, geboren op 8 mei 1933 en overleden op  

11 okt. 2018 (H. Brigidakerk) 
20 okt. Jan de Rijk, geboren 26 sep. 1932 en overleden op 16 okt. 2018 ( 

HH. Maria en Brigidakerk) 
23 okt. Francien van den Heuvel- Steenbakkers, geboren op 17 jun. 1927 

en overleden op 16 okt. 2018 (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 dan kunt u dit aangeven 

door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl. 

mailto:geldrop@parochienicasius.nl


 


