
         

 

 

 

 
 

Intenties voor de H. Mis van 9.30 uur na 1 mei 2016 
Op 1 mei komt de H. Mis van zondag 9.30 uur in de centrum kerk te 
vervallen. En de H. Mis van de HH. Maria en Brigidakerk in Geldrop-
Zesgehuchten wordt verplaats naar zondag 9.30 uur. Intenties die vanaf  
1 mei gevraagd zijn voor de H. Mis om 9.30 uur in het de H. Brigidakerk 
worden opgenomen bij de intenties van de H. Mis om 11.15 uur. Wanneer 
u wilt dat de betreffende intentie op een andere tijd/plaats opgenomen 
wordt, 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 
 

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 
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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. 
 

Bedevaart naar Den Briel 
Op 9 Juli 1592 werden 19 monniken iets buiten Den Briel vermoord. 
Onder hen ook de patroon heilige van onze parochie de H. Nicasius. Op de 
zaterdag 9 juli wordt dit jaarlijks herdacht met een de bedevaart naar Den 
Briel. Vanuit alle kanten van Nederland komen mensen om samen de 
eucharistie te vieren en de martelaren te herdenken. Ook vanuit onze 
Nicasiusparochie gaan we op bovengenoemde zaterdag op bedevaart naar 
Den Briel. Nadere informatie volgt. 
 

Missiegroep HH. Maria en Brigidakerk 
De doelstelling van de Missiegroep HH. Maria en Brigidakerk, is het 
ondersteunen van Pater Willem Kerkhof in zijn ontwikkelingswerk 
in Malawi. Hiervoor organiseren wij de volgende activiteiten: 
Driekoningen zingen, Verkoop diverse artikelen op de Kerstmarkt, 
Collecte tijdens het nieuwjaarsconcert 
Al deze geldelijke bijdragen, alsmede de giften van parochianen, worden 
door de groep rechtstreeks overgemaakt aan Pater Willem Kerkhof, zodat 
hij in staat is zijn werkzaamheden voort te zetten hetgeen zeer gewenst is. 
Uw eventuele bijdrage  zien wij graag tegemoet op rekeningnummer:  
NL41 Rabo 0308606175  ten name van: A.J.A  Beks  ten behoeve van 
ontwikkelingswerk Pater Willem Kerkhof Malawi 
Bij voorbaat onze hartelijke dank, Missiegroep HH. Maria en Brigidakerk. 
 
Van 7 tot 15 mei is de Week van de Nederlandse Missionaris. In het 
weekeind van Pinksteren is er een extra collecte. Dankzij uw steun worden 
wereldwijd missionarissen en missionaire werkers uitgezonden en kunnen 
hun ziektekostenverzekeringen worden betaald.  
U vindt meer informatie in de folders achter in de kerk. 
Parochiëel Missiecomité.  
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Geachte Gevers aan Sam's kleding actie ten behoeve van het project in 
Bangladesh dd 16-4-2016. De opbrengst van de HH. Maria en Brigida was 
355 kilogram namens het team van Sam's kledingactie hartelijk dank 

 

Samen Verder 
De collecte heeft dit jaar 8185 euro opgebracht, dat is ongeveer 2.000 
minder dan vorig jaar. Het drastisch terug lopen van het aantal 
collectanten is daar debet aan. Desondanks mogen we toch nog tevreden 
zijn met dit bedrag. Het project in India voor meervoudig gehandicapte 
meisjes zal zeker gerealiseerd worden. Dank dus aan alle collectanten, en 
natuurlijk dank aan U alle goede gevers. 

Leen Poot 
 

Fiets mee van kerk naar kerk 
Op 12 juni is er tussen 12.30 uur en 17.00 uur de  
mogelijkheid om deel te nemen aan een oecumenische 
fietstocht tussen de kerken van de Nicasiusparochie en de protestants-
christelijke gemeente. De fietstocht wordt georganiseerd door de Raad 
van kerken. 
Voor meer informatie: Henri van Leuken stationsstraat 15, 040-2862364 
 

Overledenen van de afgelopen maand: 
11 apr. Jo Sleegers-Roos, geboren op 4 jan. 1935 en overleden op  

4 apr. 2016 (H. Brigidakerk).  
21 apr. Corry Wessels-Goddijn, geboren op 7 jul. 1925 en overleden op  

16 apr. 2016 (H. Brigidakerk). 
30 apr. Dhr. Vonsee, geboren op 29 dec. 1926 en overleden op  

25 apr. 2016 (HH. Maria en Brigidakerk). 
 

Dopelingen van afgelopen maand: 
10 apr. Gill Kivits  

 



Brigida kerk 

Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 

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


