
         

 

 

 

 
Afscheid kapelaan Peter Koen 

Na ruim 2 en een half jaar pastoraal actief te zijn geweest in onze parochie 
heeft onze kapelaan Peter Koen op verzoek van onze bisschop een nieuwe 
benoeming aanvaard in de Goede Herder Parochie in Tilburg. In 
dankbaarheid voor zijn inzet voor onze parochie nemen we van hem 
afscheid tijdens de eucharistieviering van 11.15 uur in de centrumkerk, 
waarin de kapelaan als hoofdcelebrant zal voorgaan. Aansluitend aan de 
eucharistieviering is er gelegenheid om onder het genot van een kopje 
koffie/thee in het St. Antoniushuis persoonlijk afscheid te nemen van onze 
kapelaan. Wanneer zijn afscheid aanleiding voor u is om iets te geven, wil 
onze kapelaan alle geldelijke giften schenken aan het diaconale werk 
onder woonwagenbewoners van onze diaken Henri van Leuken. U allen 
bent van harte welkom. 
 

Intenties voor de H. Mis van 9.30 uur  
na 1 mei 2016 

Op 1 mei wordt de H. Mis van zondag 9.30 uur in 
de centrumkerk verplaatst naar de 
HH. Maria en Brigidakerk in Geldrop-Zesgehuchten. Intenties die vanaf 1 
mei gevraagd zijn voor de H. Mis om 9.30 uur worden opgenomen bij de 
intenties van de H. Mis om 11.15 uur in het centrum. Wanneer u wilt dat 
de betreffende intentie op een andere tijd/plaats opgenomen wordt in de 
H. Mis, wilt u dan zo vriendelijk zijn om even contact op te nemen met de 
pastorie, Stationsstraat 15, 5664 AP Geldrop, tel.: 040-2862364,  of @: 
gedrop@nicasius.nl 
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Rectificatie 
Abusievelijk is er in de publicatie in Middenstandsbelangen een fout 
geslopen in de mistijden voor het weekend in de HH. Maria en 
Brigidakerk. Hier stond aangegeven dat er met ingang van 1 mei ook een 
heilige Mis is op zaterdagmiddag om 17.00 uur. Dit is echter niet het geval. 
De nieuwe tijd van de H. Mis voor de Maria en Brigidakerk is op 
zondagochtend om 9.30 uur. 
 

Ervaar Gods barmhartigheid in dit heilig jaar; 
Pelgrimeer mee naar de St. Jan in Den Bosch!  

Zijn brief ‘Misericordiae Vultus’ (Het Gelaat van de 
Barmhartigheid) is een vurig getuigenis van onze paus 
Franciscus om ons allen kennis te laten maken met God 
die barmhartig is en iedere mens in zijn reddende liefde 
wil betrekken. Dit kan op velerlei manieren. Een 
bijzondere manier is de aflaat die ons menselijke kwaad 
volledig vergeeft en vergeet. De paus beveelt ons de aflaat bijzonder aan, 
zoals die geschonken wordt wanneer we een pelgrimstocht maken naar 
de Heilige Deur in de St. Jans Kathedraal van Den Bosch, het sacrament 
van Boete en Verzoening ontvangen, de heilige Eucharistie vieren, waarin 
we, na een overweging over Gods barmhartigheid ons geloof belijden en 
bidden voor de intenties van onze paus tot welzijn van de Kerk en de 
gehele wereld. De aflaat is een teken van onze bereidheid en verlangen 
om Jezus van meer nabij te volgen en zo vanuit die persoonlijke ervaring 
van barmhartigheid, op onze beurt als barmhartige mensen in de wereld 
van vandaag te staan; een wereld die dorst naar vergeving en verzoening. 
Van harte welkom! De bedevaart staat gepland op zaterdag 28 mei van + 
10.00 uur tot + 17.00 uur.  Voor € 10, - kunt u met de bus mee naar ’s-
Hertogenbosch. U kunt zich voor deze pelgrimage aanmelden op de 
pastorie: Stationsstraat 15, 5664 AP Geldrop, tel.:  040-2862364 of  
via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl. 
 

Woensdag 20 april informatie avond Bedevaart Frankrijk 
Van 7 tot en met 13 oktober willen we als parochie heilige Nicasius op 
bedevaart gaan. In vijf prachtige kathedralen in en rond Parijs willen we 
de mystiek beleven door te bidden en door te kijken naar wat de 
gebouwen te zeggen hebben over ons geloof.  
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Daarnaast willen we juist in het Jaar van Barmhartigheid inspiratie op 
doen in Lisieux. Aldaar willen we de kleine weg leren kennen die de heilige 
Theresia in haar leven bewandeld heeft. Het gaat een inspirerende reis 
worden waarin geloof, cultuur en geschiedenis centraal zullen staan. We 
hopen dat de bedevaart een gelegenheid mag zijn waarbij gelovigen uit 
verschillende dorpen elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit de parochie zullen 
pastoor Van der Maazen en diaken Van Leuken meegaan als begeleiders.  
Op 20 april om 20.00 uur zal er een informatie avond plaats vinden in de 
pastorie van Geldrop (Stationsstraat 15) (tel.: 040-2862364). We hopen 
van harte u daar te ontmoeten.   
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
11 mrt. Annie van der Velden- de Laat, geboren op 18 sep. 1940 en overleden op  

7 mrt. 2016 (H. Brigidakerk).  
11 mrt. José de Rouw- van Doornmalen, geboren op 16 mrt. 1925 en overleden 

op 21 mrt. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk). 
12 mrt. Liesbeth Stassar, geboren 27 dec. 1916 en overleden op 8 mrt 2016 

(H. Brigidakerk). 
15 mrt. Rob Winters, geboren op 28 okt. 1920 en overleden op 8 mrt. 2016 

(H. Brigidakerk). 
15 mrt. Mientje van Beek- Mennen, geboren op 13 mrt. 1945 en overleden op 8 

mrt. 2016 (H. Brigidakerk). 
21 mrt. Pieta Schiks- van Driel, geboren op 29 mrt. 1932 en overleden op 15 mrt. 

2016 (H. Brigidakerk). 
24 mrt. Nelly Sanders- Verleg, geboren op 16 okt. 1932 en overleden op 18 mrt. 

2016(H. Brigidakerk). 
29 mrt. Wim Martens, geboren op 22 jul. 1929 en overlenden op 21 mrt. 2016 

(H. Brigidakerk). 
29 mrt. Ria van Bree-Manders, geboren op 17 aug. 1942 en overlden op 21 mrt. 

2016 (HH. Maria en Brigidakerk). 
4 apr. Els Pijpers- Thijssen, geboren op 28 sep. 1931 en overleden op 29 mrt. 

2016 (HH. Maria en Brigidakerk). 
 

 



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  09.30 uur  eucharistieviering  
 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  10.00 uur  eucharistieviering m.m.v.  
  

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. 
 

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 mailtje te sturen naar: E-mail: geldrop@parochienicasius.nl. 
 


