
         

 

 

 

 
 

Zend ons een engel in de nacht 
 
Zend ons een engel in de nacht 
als alles een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 
 
Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
Zend ons een engel  met Uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt in het vergezicht 
van God met ons, Immanuel. 
 
Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in Uw tijd 
en leer ons wachten met geduld. 

    (Michel van der Plas) 
 

Kindje wiegen op Eerste Kerstdag 
Ook dit jaar is er weer op Eerste Kerstdag Kindje wiegen bij de kerststal in beide 
Geldropse kerken voor de allerkleinsten, waarbij het kerstverhaal wordt verteld. 
Natuurlijk zijn ook papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en dus wij allemaal welkom. 
In de Maria en Brigidakerk vindt het Kindje wiegen plaats om 12.00 uur en in de 
Centrumkerk om 14.30 uur.  Van harte welkom! 
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Stopt jeugdkoor Sing it Out ? 
Beste mensen, 
  
Al bijna 19 jaar luistert jeugdkoor Sing it Out de gezinsvieringen op in de 
Zesgehuchten kerk. Zoals jullie vast al hebben gemerkt loopt het aantal zangertjes 
de laatste jaren steeds verder terug, we zijn nog maar met 12 enthousiaste 
zangertjes. Dat is erg weinig. Het wordt dan lastig om de gezinsvieringen goed op 
te kunnen luisteren. Helaas zijn we nu op het punt aangekomen, dat als we niet 
snel nieuwe leden bijkrijgen, we genoodzaakt zijn te stoppen en dat vinden we 
heel jammer.  
Dus vind jij het ook jammer dat Sing it Out moet gaan stoppen 
Zing je graag? Kom bij ons koor 
Wanneer: 
We repeteren elke donderdagavond in de kerk van de Zesgehuchten van 
19:00-20:00 uur. 
Ongeveer 1 keer per maand luisteren we de gezinsvieringen op in de kerk van 
Zesgehuchten op zondagmorgen om 09:30 uur met uitzondering van de 
schoolvakanties. 
Rond de kersttijd doen we ook vaak mee aan diverse kerstconcerten. 
Wat 
We zingen liedjes die passen bij het thema van de gezinsviering. 
We zingen Nederlands en  Engelse liedjes. 
We zingen liedjes op de melodie van nummers welke je nu vaak hoort op de radio. 
Susan maakt hier bijpassende teksten op. 
Daarnaast helpen de kinderen van het koor ook bij de gezinsviering, bv met het 
voorlezen van teksten tijdens de vieringen. 
Wie 
We zijn nu met 12 enthousiaste kinderen die zingen erg leuk vinden, in de leeftijd 
vanaf 7  jaar afkomstig van de diverse basisscholen uit Geldrop. 
Susan en Gijs hebben de muzikale leiding van het koor. 
  
We kijken tot aan de Kerst of er nog nieuwe kinderen bij gaan komen, 
Dus kom zingen, we zijn nu druk bezig met de liedjes voor de kerstviering. 
Vind je zingen leuk ook al kun je het nog niet zo goed, kom zingen bij ons, en we 
leren  je zingen.  
Kom ons versterken anders moeten we helaas stoppen en houdt Sing it Out op 
te bestaan .  
Heb je nog vragen bel gerust met Susan de Kort, tel.nr: 0492-663919. 
namens werkgroep gezinsviering: Nicole Leijten en Sing it out. 
 



Nieuwe Gerarduskalender 
Nog steeds is de nieuwe Gerarduskalender voor 2017 verkrijgbaar. De 
Gerarduskalender wordt uitgegeven als scheurkalender; voor iedere dag een 
blaadje. Op de voorzijde vindt u naast de vermelding van de datum ook 
vermelding van de heilige die op de bewuste dag in de Kerk wordt gevierd. De 
kalender is voor € 6.75 verkrijgbaar bij de pastorie maandag t/m vrijdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur, tel.: 040-2862364. 
 

Extra collecte Kerstmis 
Om de onkosten rond energie en versiering van de kerken te bestrijden zal er 
tijdens de vieringen van de kerstavond en de eerste kerstdag een tweede collecte 
gehouden worden in de rode mandjes. 
 

Mensen met verlies 
Maandelijks komen er op woensdagmiddag mensen samen in de pastorie, 
Stationsstraat 15, die te maken hebben gekregen 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 december van 
14.00 uur tot 16.30 uur.  
 

In de afgelopen maand zijn de volgende kinderen gedoopt 
6 nov. Thomas de Greef  20 nov. Elyn Weber 
6 nov. Finn de Greef   20 nov. Mats Eickholt 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
11 nov. Hein Lenders, geboren op 23 dec. 1934 en overleden op 5 nov. 2016  

(H. Brigidakerk).  
12 nov. Gré Fens- Verweijen, geboren op 16 jul. 1933 en overleden op 8 nov. 2016  

(H. Brigidakerk). 
15 nov. Joop Knoben, geboren op 22 feb. 1930 en overleden op 10 nov. 2016 

(crematorium Heeze).  
 

 



H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

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

Maandag  19.00 uur in de adventstijd gebedsdienst. (in de kapel van de zusters) 
  

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, rozenkrans. 
 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. 


