
Parochieberichten Geldrop 

Contact: Stationsstraat 21,  
5664 AP, Geldrop 040-2862364  

mail: geldrop@parochienicasius.nl  
website: www.parochienicasius.nl 

 

Jaargang 6 nummer 11 
November 2020 

         

 

 

 

 
Dag van de armen: zondag 15 november 2020. 
 

In het weekend vóór de laatste zondag in het kerkelijk jaar, viert de R.K. Kerk “dag 
van de armen”. Deze “dag van de armen” is door paus Franciscus ingesteld als 
voorbereiding op het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. Op zaterdag 14 
en zondag 15 november willen wij ook aandacht geven aan de armoede in onze 
Nicasiusparochie. Wij zullen in het weekend van 14 en 15 november een extra 
collecte houden voor het diaconaal noodfonds. U zult misschien niet direct met 
armoede van doen hebben, maar het is er wel. Het is ook vaak stille armoede. 
Mensen schamen zich voor hun situatie. Wij, als parochie, willen deze mensen nabij 
zijn. In het diaconaal beleidsplan van onze parochie is voorzien in de hulp aan 
noodlijdenden. Een geloofsgemeenschap die niet diaconaal is, is geen 
geloofsgemeenschap, aldus onze paus. Wij mogen ons geloof vieren in woord en 
daad. Als u behoefte heeft met mij van gedachte te wisselen over de vormen van 
armoede, dan ben ik graag bereid om met u in gesprek te gaan. 
Met vriendelijke groeten, Henri van Leuken, diaken van de  
Nicasiusparochie. 06-27346809. 
 
Willibrordzondag: Samen de Heer tegemoet. 
 

Op zondag 8 november zal er een oecumenische viering  
zijn in 't Kruispunt, in het kader van Willibrordzondag.  
Wie daar graag bij wil zijn en mee wil vieren met onze  
protestantse broeders en zusters, moet zich aanmelden via: 
aanmelden@pggweb.nl ondervermelding van Willibrordzondag. De aanmelding kan 
geschieden van vrijdagavond 18.00 uur tot zaterdag 12.00 uur. U kunt zich ook via 
dit telefoonnummer aanmelden: 06-12753014. De Willibrordviering begint 
zondagmorgen 8 november om 10.00 uur. Van harte aanbevolen. Houdt u er wel 
rekening mee dat het aantal bezoekers beperkt kan zijn vanwege de gevolgen van 
het coronavirus en de daarop volgende regels die door onze regering is vastgesteld. 
Met vriendelijke groeten en blijf gezond, 
Henri van Leuken, diaken. 

mailto:aanmelden@pggweb.nl


Gerarduskalender 2021.  
 

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 € 7,95 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 dhr. 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. 
 
Reserveringen met Kerstmis 
 

Zoals het zich op dit moment laat aanzien zal het met 
Kerstmis 2020 helaas niet mogelijk zijn om veel mensen 
in onze kerken te ontvangen. Als pastoraal team willen 
we hetzelfde aantal vieringen aanbieden als in de 
voorbije jaren, maar deze zullen – vanwege de 
geldende maatregelen – veel minder bezet kunnen zijn 
dan voorheen. Afhankelijk van de maatregelen die op 
dat moment gelden kunnen we maximaal 30 of - in het gunstigste geval - zoveel 
mensen in de kerken ontvangen als de 1,5 meter norm toelaat. Omdat we derhalve 
veel minder mensen kunnen toelaten in de kerk dan gebruikelijk, zijn we in onze 
parochie bezig om een reserveringssysteem op te zetten voor  Kerstmis. Over hoe 
dit alles in zijn werk zal gaan en over wanneer u kunt reserveren, zullen we u tijdig 
informeren via onze internetpagina en de nieuwsbrief. 
 
Gezinnengroep 
 

Op maandagavond 9 november om 20.30 uur komt de gezinnengroep weer bij 
elkaar in het St. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 te Geldrop. Wij nodigen alle 
ouders uit om aan deze activiteit deel te nemen. We praten deze keer over het 
"oudjaar en het nieuwjaar" in onze Kerk. Hoe beleven wij dat als echtpaar of als 
gezin? Hoe kijken we terug op het afgelopen jaar en wat zijn de plannen in het 
nieuwe jaar? Hopelijk kunt u komen.  



Het mooie werk van het pastoraat voor zieken en ouderen. 
 

Een van de hoofdtaken van onze geloofsgemeenschap is  
diaconie. Diaconie zou je kunnen omschrijven als aandacht  
en zorg voor de medemens, vooral voor onze medemens  
die het moeilijk heeft.  
Onze parochie H.Nicasius kent een groot aantal werkgroepen,  
waaronder de werkgroep zieken-/ouderenpastoraat.  
De taak van de leden van deze werkgroep is het aandacht  
hebben voor zieken en voor ouderen vanaf 80 jaar. 
Al deze ouderen ontvangen op hun verjaardag een  
felicitatiekaart namens de parochie. Daarnaast krijgen ouderen,  
die de leeftijd van 90 of 95 jaar bereiken een bloemetje op hun verjaardag.  
De leden van de werkgroep bezoeken ook ouderen, die aangegeven hebben daar 
prijs op te stellen. In elke nieuwsbrief van de parochie staat een oproep voor 
ouderen, die graag bezoek vanuit de parochie willen ontvangen. Als iemand daarop 
reageert, dan gaat iemand van de werkgroep bij deze persoon op bezoek en 
bepaalt in overleg met welke frequentie men weer op bezoek zal komen. 
Met Kerstmis en Pasen wordt bij mensen, die dit nodig hebben, een kaartje in de 
bus gestopt. De leden van de werkgroep, die de mensen op hun lijst het beste 
kennen, bepalen wie er een kaartje krijgt. 
Ook aan zieken wordt speciaal aandacht besteed. Wanneer iemand in het 
ziekenhuis wordt opgenomen, dan wordt direct geregeld, dat er iemand van de 
werkgroep op bezoek gaat in het ziekenhuis. Op ziekenzondag in september wordt 
bij elke zieke, die bekend is bij de parochie, een roos bezorgd. 
Eenmaal per maand komen we als werkgroep bij elkaar om met elkaar ervaringen 
te delen en zaken af te stemmen. 
In onze maatschappij, waarin het individualisme steeds toeneemt, ontstaat ook 
eenzaamheid bij ouderen. Als lid van onze werkgroep, die een oudere bezoekt, 
ervaar je hoe blij mensen zijn als zij een keer bezoek ontvangen. De reactie van 
deze mensen, maakt je blij en geeft je energie om weer door te gaan met dit mooie 
werk. 
Er zijn heel veel ouderen in onze parochie en wij kunnen niet alles doen wat we 
zouden willen doen. We zouden meer mensen willen bezoeken, maar dat is met het 
huidige aantal leden van onze werkgroep niet mogelijk. 
Wanneer u door het bovenstaande verhaal geraakt bent en ook tijd wilt besteden 
aan dit mooie en dankbare werk, neem dan contact op met diaken Henri van 
Leuken, tel. 06-27346809, Toine Cobben, tel. 040-2856873 of de  
pastorie tel. 040-2862364.  
Toine Cobben 



 Huwelijksviering 
 

9 okt.    Alex Blokker en Sanne Meuleberg 
 

In de afgelopen maand is het volgende kind gedoopt 
 

11 okt. Samuel van Trappe  
 

In de afgelopen maanden zijn de volgende parochianen overleden  
 

19 okt.  Noor van Buchem- van Thiel, geboren op 22 jun. 1928 en overleden  
 op 14 okt. 2020 ( H. Brigidakerk) 
21 okt. André Hendriks, geboren op 12 jun. 1925 en overleden op 16 okt. 2020  
 (begraafplaats ‘t Zand) 
24 okt.  Wim van de Burgt, geboren op 27 mei 1934 en overleden op 15 okt. 2020 

( H. Brigidakerk) 
 

Vieringen en gebedsmomenten 
Maandag  12.30 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Dinsdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Woensdag 12.30 u.  eucharistieviering met aansluitend aanbidding. 
  tot +/- 14.00 u. (H. Brigidakerk) 
Donderdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Vrijdag 18.30 u.  aanbidding en vesper/avondgebed. (H. Brigidakerk) 
 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Zaterdag 19.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
Zondag  09.30 u.  eucharistieviering (HH. Maria en Brigida kerk) 
 11.00 u.  eucharistieviering (H. Brigidakerk) 
 
Woensdag en zaterdag van 13.00 u. tot en met 16.00 u. H. Brigidakerk open 

Din.-Woe.-Don.-Vrij. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (H. Brigidakerk) 
 

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 €12.- in 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. 
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