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Wij komen tezamen!
Een van de mooiste films over het leven van Jezus
die ik ooit heb gezien is die van de Italiaanse cineast
Franco Zeffirelli. De filmmaker probeert in zijn
rolprent zoveel mogelijk het bijbelse verhaal aan
het woord te laten komen. Zo voert Zeffirelli na de
geboorte van Jezus ook de drie wijzen ten tonele. De
wijze waarop hij dat doet vind je echter niet in de
Bijbel; het is een interpretatie van de cineast, maar
wel een heel mooie. Zeffirelli laat de Drie wijzen
in afzonderlijke groepen uit verschillende landen
en onafhankelijk van elkaar het teken van de ster
volgen. Op een gegeven moment treffen ze elkaar
en ontdekken ze dat zij met dezelfde bedoeling
naar het joodse land zijn gekomen, namelijk om de
pasgeboren Koning van de Joden te begroeten en
te vereren. In die gedachtewisseling die volgt op de
ontmoeting, wordt het voor hen duidelijk waar die
pasgeboren Koning, de Verlosser van de mensen,
moeten zoeken: in Betlehem. Gezamenlijk trekken
ze op en delen in de vreugde over het pasgeboren
goddelijk Kind. Ze bieden het hun geschenken aan:
goud, wierook en mirre.

de mensen van onze tijd. Deze eerste versie van
een gezamenlijk parochieblad, waarin tegelijkertijd
iedere geloofsgemeenschap een eigen plek krijgt, is
zo’n stap. Dank ook daarom aan iedereen die zich
voor de totstandkoming en verspreiding van ons
parochieblad heeft ingezet. Van harte hoop ik ook
dat het een stap is waarbij we mogen groeien om die
Blijde Boodschap van Jezus steeds meer gestalte te
geven in ons eigen leven en in ons parochiële leven,
ter plaatse en als geheel van onze Nicasiusparochie.
Juist dat zoeken van Hem en het beleven van zijn
Blijde Boodschap zal ons niet allen dichter brengen
bij Hem, maar ook bij elkaar. Ja, komt, laat ons Hem
aanbidden!
Zalig Kerstfeest.
Namens de pastores en het bestuur
van de Nicasiusparochie
Pastoor Sjef van der Maazen

Wanneer je dit gebeuren rond het kerstkind
beschouwt, zoals Zeffirelli dit heeft uitgebeeld,
kan dit misschien ook iets zeggen over de weg
die we als Nicasiusparochie in de afgelopen jaren
hebben afgelegd. Als afzonderlijke parochies in
Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel zijn we
op weg gegaan in een proces van samenwerken in
respect tot ieders eigenheid. Het blijft een zoeken
van de weg, maar ik hoop en vertrouw er op dat
we gaandeweg, net als de wijzen van toen, mogen
ontdekken dat het in al wat we doen gaat om het
zoeken en vinden van Jezus, voor ons, maar ook voor

3

GELDROP

Kerstconcert

Brigida Anúna en Jeugdkoor
Zaterdag 22 december, 15:00 uur, Heilige Brigida kerk centrum
Op 22 december om 15:00 uur geven het
Jeugdkoor en het Brigida Anúna koor hun jaarlijkse
kerstconcert in de Heilige Brigida kerk in het
centrum van Geldrop.
Het mag inmiddels een traditie genoemd worden
dat de koren, in hun eigen vertrouwde omgeving,
elk jaar weer met een verrassend programma
komen.
De bekende en minder bekende kerst liederen
staan dit jaar in dienst van het Kerstverhaal en dat

Kerstmarkt
In de pauze en na afloop van het concert, is er
een kerstmarkt. Tijdens deze markt wordt er geld
ingezameld voor stichting Kika. KiKa werft fondsen
voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten
op het gebied van kinderkanker. Met het verkopen
van zelfgemaakte kaarten, lekkernijen en decoraties
steunt het koor van harte dit goede doel. Help mee
om een mooi bedrag te schenken en tegelijk het
huis in de kerstsfeer aan te kleden of het kerstdiner
uit te breiden met een lekkere versnapering.

levert een spannende combinatie op.
Voorgaande jaren
Na enkele jaren op eigen houtje het concert
gezongen te hebben, werd er In 2016
samengewerkt met de Muziekverenging Eindhoven
west. Dat was de aftrap van een geweldig kerstfeest
en heeft uiteindelijk geleid tot een muzikale reis
naar Ierland in 2017. Vorig jaar is voor het concert
de samenwerking gezocht met the Southern Voices.

Kerstavond
Mocht men geen genoeg krijgen van de mooie
gezangen, dan is er op kerstavond nog volop kans
om de kerstliederen opnieuw te beluisteren. Dit jaar
zullen alle vier de missen in de Heilige Brigida kerk
op kerstavond verzorgd worden door deze koren.
Om 18:00 uur zal het Jeugdkoor optreden, om
20:00 uur beide koren samen. De mis van 22:00 en
24:00 uur wordt gezongen door het Brigida Anúna
koor.

De stemmen van dit Sopranen trio bleken erg goed
te kleuren bij het stabiele geluid van de koren.
Reden te meer om ook dit jaar weer te zoeken naar

Kom luisteren, genieten en steun
stichting Kika op 22 december!

een frisse aankleding van de liederen.
Programma
We gaan luisteren naar het Kerstverhaal, waarbij
telkens de koren samen of apart het verhaal
zullen afwisselen met kerstliedjes. Zo ontstaat
een muzikale reis langs een traditionele vertelling.
Halverwege is er een pauze waarin gezorgd wordt
voor de inwendige mens. Het hele concert zal
ongeveer 2 uur duren. De kerk is vanaf 14:30 uur
geopend voor publiek.
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Henri van Leuken
25 jaar Diaken
Op zondag 23 september j.l. vierden we tijdens de
Heilige Mis eerst in de HH. Maria en Brigida-kerk en
daarna in de H. Brigida-kerk dat Henri van Leuken
25 jaar geleden in de St. Jan van Den Bosch door de
bisschop tot diaken is gewijd.
Aan het eind van de Mis werd Henri door het
parochiebestuur en pastoor van der Maazen van
hartelijk gefeliciteerd met zijn jubileum. “We zijn
enorm blij dat Henri met veel enthousiasme in onze
parochie werkzaam is”.
Een diaken heeft drie taken: liturgie, verkondiging
en diaconie. Henri is altijd met veel eerbied tijdens
de liturgie actief. Zijn preken zijn echt uit het leven
gegrepen. Zo ook tijdens zijn jubileum-Mis. Maar
wat velen niet zullen weten is dat Henri zijn preken
aan de toehoorders aanpast. Daardoor spreekt
hij de mensen altijd aan, ook in de bejaarden- en
verzorgingshuizen. Verder vertegenwoordigt een
diaken bij uitstek het sociale gezicht van de kerk.
Hier valt ook het mooie werk van hem in het
woonwagenpastoraat onder. Voor Zuidoost Brabant
zijn dit 3500 katholieken waarvan er velen door
hem bezocht worden. Het naar de mensen toegaan
om het Evangelie te verkondigen doet Henri graag.
Wij hopen dat hij dit zal blijven doen!
Zowel in het woonwagenpastoraat als in de St
Nicasiusparochie hopen we dat Henri nog lang
bij ons actief mag zijn. De felicitaties gingen ook
aan zijn vrouw Hildegard en kinderen, die er
op de achtergrond voor zorgen dat Henri dit
gewaardeerde werk voor de gemeenschap kan
doen. Henri, van hartelijk gefeliciteerd met je
jubileum!

Dank je wel
Op zondag 23 september mochten mijn vrouw
Hildegard en ik vieren, dat ik 25 jaar geleden gewijd
ben tot permanent diaken voor het bisdom Den
Bosch. Uw reacties, wensen en bijdragen waren
geweldig. Wij kijken met zeer grote vreugde terug
op deze voor ons zeer bijzondere dag.
Op deze eenvoudige wijze wil ik graag iedereen
bedanken voor de bijdragen, cadeaus, wensen en
gebeden die wij van u mochten ontvangen. Ik hoop
nog jaren u van dienst te kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Henri van Leuken, diaken.

Gezinnengroep
In de kerklocatie van Geldrop hebben wij een
gezinnengroep. Wij komen elke 2 maanden bij
elkaar om te praten met elkaar over gezin en geloof.
Naar aanleiding van een gekozen onderwerp, met
een daarbij passende bijbelse lezing, ontstaat er
een gesprek waarin iedereen in zijn waarde wordt
gelaten. Op deze wijze proberen wij elkaar te
steunen bij moeilijke gezinsmomenten en delen
wij samen in de vreugde van mooie en feestelijke
momenten van het leven van het gezin.
Als u belangstelling heeft, dan bent u van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan deze groep. U
hoeft slechts met ons contact op te nemen.
Contactgegevens
email: h.vanleuken3@chello.nl
telefoon en app.: 06-27346809
Met vriendelijke groet en een zalig Kerstmis
met veel Licht gewenst,
Henri van Leuken, diaken.
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Veertigdagentijd 2019:
Ontdek de kracht van het
Evangelie.
Kennismaking met karmelitaans,
benedictijns en franciscaans leven.
De jaarlijkse Veertigdaagse voorbereidingstijd op
Pasen is een soort retraite, bezinningstijd, voor
heel de kerk. Dus ook voor u/jou. Het is een tijd
die ons uitnodigt en uitdaagt om het geloof van
ons doopsel, wat we in de paasnacht plechtig
gaan herdenken, meer intens te beleven en
daarvan de innerlijke kracht te ontdekken. Dit
gegeven is niet nieuw. Door de eeuwen heen zijn
er mensen geweest die zich verweerd hebben
tegen de verdunning van de Blijde Boodschap
van Jezus door een te veel opgaan in de wereld.
Zij trokken zich terug, alleen of in groepen, om
zich meer en meer toe te kunnen leggen op de
beleving van de Blijde Boodschap van Jezus, Hem
van meer nabij te volgen. Dit streven heeft in de
loop der eeuwen vorm gekregen in verschillende
kloosterspiritualiteiten. Een leven uiteraard niet
zonder uitdagingen en beproevingen.

Kindjewiegen
Korte kerstviering voor peuters,
kleuters en familie.
Eerste kerstdag 25 december 2018 om 14:30 uur
Heilige Brigidakerk Centrum
Op 25 december is er een speciale viering voor
peuters, kleuters en hun familie in de Heilige
Brigidakerk in Geldrop centrum. Het kerstverhaal
wordt verteld, aangekleed met plaatjes en filmpjes
uit het boek van Dick Bruna. Tussendoor zingen
we samen kerstliedjes die de kinderen misschien
al kennen. Na een half uurtje samenzijn sluiten
we af. De kinderen brengen kindje Jezus samen
met de pastoor naar Jozef en Maria in de kerststal.
Aansluitend is er na afloop voor iedereen wat te
drinken en iets lekkers. Voor de kinderen een mooie
manier om kennis te maken met het kerstverhaal
en in de kerk naar de grote stal te kijken.

Op drie avonden in de veertigdagentijd willen we
kennis maken met drie van deze spiritualiteiten:
• De karmelitaanse, dinsdag 12 maart 2019
• De benedictijnse, dinsdag 26 maart 2019
• De franciscaanse, dinsdag 9 april 2019
Om te beginnen zal pastoor Sjef van der Maazen
een korte inleiding geven over de betreffende
spiritualiteit. Vervolgens kijken we naar een
interview dat destijds voor de KRO is afgenomen
door presentator Leo Fijen met broeders en
zusters die volgens een van de hiervoor genoemde
kloosterregels trachten te leven. Aansluitend willen
we aan de hand van enkele gespreksvragen in
groepjes komen tot een gedachtewisseling over de
interviews.
De avonden vinden telkens plaats in het
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP
Geldrop van 20.00 tot 21.30 uur. Van harte
welkom en ontdek met ons de kracht van het
evangelie.

Filmavond in Geldrop
Veertigdagentijd is een tijd die ons uitnodigt ons te
laten inspireren en de kracht van het evangelie te
leren kennen en te verdiepen. Dat kan op velerlei
manieren. Je kunt je op allerlei manieren laten
inspireren, door boeken, bezinningsdagen. Maar
iets wat ook heel veel mensen aanspreekt zijn de
levens van mensen die, door hun manier van leven,
door hun bidden en werken, het beleven van hun
verbondenheid met God en met mensen de vonk
van de Heilige Geest hebben doen overspringen.
Ook dit jaar willen we één van die mensen volgen in
een bezinnende film: het leven van de heilige….
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Een kijkje in de
Mierlose H. Lucia kerk
Op 1 januari 2015 ging de parochie H. Lucia
op in een groter samenwerkingsverband:
de parochie H. Nicasius. Er bleek behoefte
aan een gezamenlijk informatieblad. Een
nieuw blad in een jonge, nieuwe parochie
verdient een korte kennismaking met onze
geloofsgemeenschap.

er omheen gebouwd. De 15 -eeuwse toren is nog
steeds te bewonderen. Deze pastoor haalde ook de
zusters Franciscanessen naar Mierlo, die de basis
legden voor de ouderenzorg en voor het onderwijs
aan meisjes. In zijn ambtsperiode werd de parochie
ook gehalveerd door de stichting van een kerk in
Mierlo-Hout.

Wanneer in Mierlo de eerste kerk gebouwd werd
is niet bekend. Wij weten wel dat in 1263 Hendrik
Dickbier pastoor in Mierlo was en dat in 1315 de
Norbertijnenabdij van Tongerlo het recht kreeg om
de pastoor in onze gemeente te benoemen. In 1792
kreeg Mierlo bezoek van landmeter en kaartmaker
Hendrik Verhees. Hij maakte een tekening van de
kerk met daarbij de aantekening dat op een steen
de tekst stond dat de kerk in 1496 afgebouwd was.

De oudere Mierlonaren herinneren zich
ongetwijfeld nog de rechtlijnige pastoor Theodorus
van Lierop. Hij leidde de parochie bijna 32 jaar,
van 1929-1961. In zijn ambtsperiode onderging
het interieur van het kerkgebouw een ware
metamorfose. De laatste restauratie van het
gebouw vond plaats begin jaren 80 van de vorige
eeuw onder pastoor Leo Vosters.

In 1648 kwam een einde aan de 80 jarige oorlog.
Onze kerk kwam in handen van een tiental
protestanten die in Mierlo woonde; de katholieken
moesten naar Weert toe om bij de Franciscanen
de H. Mis bij te wonen. In 1671 kreeg Mierlo een
schuurkerk in de Marktstraat. Die zou tot 1818
gebruikt worden. Daarna keerden de katholieken
terug naar hun oude kerkgebouw. In dat jaar werd
ook de eerste niet-Norbertijn tot pastoor benoemd:
Henricus Pompen, afkomstig uit Leende. Hij kon
weinig genieten van zijn aanwezigheid in Mierlo.
Nog geen jaar na zijn benoeming overleed hij op
33-jarige leeftijd.
Vanaf 1818 heeft de H. Luciaparochie 11 pastoors
gehad, waarvan Reinerus Vissers wel de meest in
het oog springende was. Hij was maar liefst 47 jaar
pastoor in Mierlo, waarvan 26 jaar in het huidige
kerkgebouw. Vissers wist met behulp van financiële
ondersteuning van het gemeentebestuur te
bewerkstelligen dat de oude vervallen kerk tussen
1856 en 1858 vervangen werd door een nieuwe. De
oude toren werd niet afgebroken. De nieuwe werd

De laatste pastoor van de zelfstandige H. Luciaparochie was Jacques Kloeg. Hij werd in 1986
benoemd. Meerdere malen heeft hij de wens
uitgesproken de langst dienende pastoor in ons
huidig kerkgebouw te zijn. Zijn wens is uitgekomen.
Helaas overleed hij op 3 oktober 2018. Hij werkte
bijna een half jaar langer in Mierlo dan pastoor Van
Lierop. Pastoor Jacques Kloeg ligt begraven bij het
poortje tussen de pastorietuin en de begraafplaats
waar hij zo vaak doorgelopen is om een bezoek
te brengen aan al die mensen, waarover hij meer
dan 32 jaar als een echte herder waakte. Een
bescheiden plek voor een bescheiden man, vlak bij
het graf van zijn ouders.
In zijn leven stonden de woorden: dankbaarheid,
dienstbaarheid en vertrouwen centraal. De
parochianen zijn dankbaar voor de “dienaar
d’allerstond” en gaan vol vertrouwen de toekomst
van de nieuwe Nicasiusparochie tegemoet.
Theo de Groof.
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In memoriam
pastoor
Jacaques Kloeg
Op woensdag 10 oktober van dit jaar 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.

Woord van dank

Geef voor je kerk
Nu het jaar langzaam ten einde loopt bereiden
we ons ook weer voor op de Kerkbalans van
2019. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van
de Rooms-Katholieke Kerk en andere christelijke
kerkgenootschappen in Nederland. Actie Kerkbalans
bestaat al ruim 45 jaar en heeft tot doel een beroep
te doen op de plaatselijke geloofsgemeenschap
voor een financiële bijdrage.
De kerk krijgt helaas geen subsidie. Onderhoud van
het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en
missionaire en maatschappelijke projecten kosten
geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om
de kerk? Samen kunnen we van betekenis zijn en
blijven voor de mensen om ons heen.
Actie Kerkbalans gaat over geven. ‘Geef voor je kerk’
is letterlijk het appèl dat we doen. Maar waarom
geeft u eigenlijk? Hoe duidelijker u dat weet,
hoe logischer het ook is om aan de Kerkbalans
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bij te dragen. U geeft immers met overtuiging
voor datgene waar u met uw hart om geeft. Dat
kan zijn omdat we in onze parochie zonder enig
onderscheid mogen zijn wie we zijn. Dat het
pastoraal team ons steunt in moeilijke en blijde
tijden. Dat we in een Mariakapel een kaarsje kunnen
opsteken. Dat we samen kunnen luisteren naar de
mooie verhalen uit de Bijbel of dat we iedere week
weer samen het sacrament van de Eucharistie
mogen vieren, in de kerk en soms buiten met het
Gilde of de Fanfare.
Dit is toch wat onze parochie voor ons betekent?
Het zou daarom mooi zijn als we onze Parochie
St. Nicasius aan de volgende generaties kunnen
doorgeven. Laten we hier met zijn allen aan werken:
‘Geef voor je kerk’ tijdens de actieperiode van
19 januari t/m 2 februari 2019.

We willen alle parochianen en iedereen bedanken
voor de troostende woorden en bemoediging, die
we mochten ontvangen bij het overlijden van onze
Pastoor Jacques Kloeg. We missen hem allen zeer.
Het bestuur van de Kern H. Lucia probeert samen
met alle vrijwilligers van de administratie, de tuinen,
de werkgroepen voor Eerste Communie, Vormsel,
gezinsvieringen, onderhoud van de kerk, de koren
en nog vele anderen alle werkzaamheden en
vieringen zoveel mogelijk voort te zetten. Indien
u ook uw steentje wil bijdragen, bent u van harte
welkom. U kunt zich op de pastorie aanmelden.
Elders in dit blad vindt u een overzicht van de tijden
van de vieringen. Dankzij de inzet van het pastorale
team van onze parochie kan dit allemaal plaats
vinden.
De pastorie blijft op werkdagen ‘s ochtends van
9 tot 10 uur gewoon bereikbaar. Voor het opgeven
van een misintentie, doop-, begrafenisof huwelijksviering kunt u ’s morgens bellen naar
0492 661215. Ook kunt u een afspraak maken voor
een persoonlijk gesprek. Voor dringende zaken
kunt u altijd contact opnemen. Natuurlijk kunt u ook
mailen naar: mierlo@parochienicasius.nl.
Bestuur Kern H. Lucia Parochie H. Nicasius.

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 barmhartigheid te zijn met een ruim
hart voor mensen. In de geest van eenvoud
en dienstbaarheid was hij als medebroeder
altijd bereidheid 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.
Op deze manier heeft hij – in verbondenheid met
de Heer en met zijn mensen - in zijn leven aan de
Blijde Boodschap van Jezus gestalte willen geven.
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.
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Gemengde koor
viert gouden jubileum
Op de zondag volgend op 22 november - het
feest van de heilige Cecilia, patrones van
muziek, instrumentenmakers en zangers
- vierde het gemengde koor St. Martinus
uit Heeze haar gouden jubileum. Tijdens
de Heilige Mis heeft het gemengde koor
onder leiding van dirigente Penelope van
Roosmalen en onder begeleiding van organist
Jack Swaanen geweldig gezongen. In het
dankwoord memoreerde de vice-voorzitter
dat ook voor het koor gold “Gij zijt in glans
verschenen”.

op. Recentelijk heeft het gemengde koor besloten
om te gaan stoppen. Op hun wens is dit jubileum
bescheiden, maar ook heel gezellig gevierd.

Gedurende 50 jaar is er veel geoefend en een
ontelbaar aantal missen met mooie liederen
opgeluisterd. Het grote repertoire wordt door het
gemengde koor met ziel en zaligheid gezongen; het
Alleluja van Handel en King all Glorious mogen zeker
niet onvernoemd blijven. De Goede Vrijdagviering
staat in ons geheugen gegrift. Jarenlang zongen
solisten en koor het lijdensverhaal dat door
dorpsgenoot Mathieu Dijker was gecomponeerd.
Wat hebben wij kerkgangers vaak van het koor
mogen genieten!

De Maria-kapel in de
Sint Martinuskerk is
weer dagelijks open!

Ook buiten de St.Martinus-kerk werd er flink
gezongen; velen van ons herinneren de befaamde
concerten, de Koninginnedagvieringen, de
dodenherdenkingen, de korenavonden en de
gastkooroptredens in andere kerken en tehuizen.
Wat wellicht niet iedereen zal weten is dat het
gemengde koor de vorige kapelaan bij zijn nieuwe
parochie in Budel met gezang ondersteund heeft.

Na een speciale inzamelingsactie kon er werk
worden gemaakt van het zoeken naar een passende
oplossing om de kerk af te schermen en de Maria
kapel overdag toegankelijk te maken. Daar kwam
wel iets meer bij kijken dan eerst gedacht. Onder
het motto: met opgeven is nog nooit gewonnen,
staat er nu een prima hekwerk in de kerk en is
er een rolstoel- en rollatorvriendelijke ingang
aangelegd.

In deze periode van 50 jaar zijn koorleden gegaan
en gekomen. In al die jaren is er een hechte,
warme en hartelijke vriendengroep ontstaan. Dit
zal zeker blijven! In de afgelopen jaren is het aantal
koorleden van 30 in de hoogtijdagen tot inmiddels
17 nu afgenomen. En met toegenomen leeftijd
wordt die steile trap naar het orgel er niet korter

Gelukkig hebben we nog een mogelijkheid om van
het gemengde koor te gaan genieten: tijdens de
heilige Missen op kerstavond om 9 uur en op eerste
Kerstdag om 11 uur zullen zij in de St. Martinus-kerk
gaan zingen. Namens het parochiebestuur en het
pastorale team nogmaals hartelijk gefeliciteerd met
jullie jubileum en heel veel dank voor jullie mooie
zang gedurende de afgelopen 50 jaar!

Het is van alle tijden, dat we op een af andere
manier inventief moet zijn om mensen de toegang
te geven tot een mogelijkheid van gebed en van
stilte in een kerk, om een kaarsje op te steken bij
Maria, moeder van Jezus Christus.

De brandende kaarsjes en noveenkaarsen zijn
stille getuigen van de vele bezoekjes die aan Maria
worden gebracht. Het overtreft alle verwachtingen.
Loop ook eens binnen: de Maria kapel is dagelijks
van 09.00 uur tot 16.00 uur geopend.
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HEEZE

Priesterjubileum
Mgr Rob Mutsaerts op
het Nicasiusplèkske.
In het buurtschap Kreijl in Heeze, heeft het
geboortehuis van H. Nicasius gestaan. Een klein
gebedskapelletje op dit Nicasiusplèkske staat er
als herinnering aan één van de 19 martelaren
van Gorkum. Dankzij de goede buurtschapsgeest,
wordt het kapelletje gekoesterd en verzorgd. En
ieder jaar in juli verricht de buurt veel werk voor
de viering ter gedachtenis van de Heilige Nicasius.
Het Nicasiusplèkske wordt dan prachtig versierd en
ingericht voor het vieren van de H. Mis.
En dit jaar was het een zeer speciale viering:
maar liefst vijf priesters kwamen, voorafgegaan
door het Sint Agatha gilde en het Sint Joris gilde
in processie naar het Nicasiusplèkske. Reden
voor deze extra feestelijke intocht was de viering
van het 25-jarig priesterjubileum van Mgr. Rob
Mutsaerts. De bijdragen van de fanfare Nicasius en
het jongerenkoor Sing it Out van de H. Brigidakerk
uit Geldrop willen we niet onvermeld laten.
Een prachtige viering van de H. Mis die ons laat
beseffen dat de Kerk altijd vernieuwt. Want vanuit
het martelaarschap van de H. Nicasius van Heeze
mochten we daar samen komen om het zilveren
priesterjubileum te vieren van Mgr. Rob Mutsaerts
die op een speciale manier zeer verbonden is met
Heeze. In zijn preek kon hij ons laten delen in de
vreugde dat hij in Italië vier jonge priesters had
mogen wijden. Een van deze wijdelingen was Simon,
de neef van Mgr. Rob Mutsaerts en zijn broer pr. Ed
Mutsaerts. Priesterbroer Ed was deze dag ook naar
Heeze gekomen om de H. Mis mee op te dragen.
En eenieder was verrast, maar niet verbaasd toen
Mgr. Rob Mutsaerts een jonge parochiaan die
momenteel in Amerika woont, naar voren riep om in
deze jubileumviering het H. vormsel toe te dienen.
Aan het eind van de H. Mis werd de jubilaris in
het zonnetje gezet door het Parochiebestuur.
Het Pastoraal Team onder leiding van Pastoor
Sjef van der Maazen bedankte en feliciteerde
Mgr. Mutsaerts met zijn zilveren priesterjubileum
mede namens de aanwezige collega priesters
Pater Mervin Vayanrakunnel en pr Michiel Peters.
Iedereen werd uitgenodigd voor een receptie
die onder de prachtige zomerzon nabij het
Nicasiusplèske werd gehouden.
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De ‘buiten-Kerststal’
in Heeze.
We bevinden ons nu in de adventstijd een
periode waarin we ons voorbereiden op Kerstmis.
Meerdere kaarsen op de adventskrans in de kerk
zijn ontstoken. In de weken waarin de dagen
korten en het buiten donker wordt, mogen we ons
voorbereiden op de komst van het Kerstkind dat
vrede wil brengen in de harten van de mensen.
Ook buiten de kerk zijn de voorbereidingen in volle
gang. “De mannen van de buitenkerststal” van
de Sint Martinuskerk beginnen in de eerste week
van december aan de grote klus om een enorme
kerststal te bouwen op het grasveld voor de kerk. Je
hoeft de kerststal zelf maar te zien en je beseft dat
dit niet “een namiddag werk is”. Wat waarschijnlijk
maar weinigen weten, is dat er al in laatste week
van november een aanvang wordt gemaakt. In de
omgeving van Heeze zijn er altijd wel bosperceeltjes
of singels te vinden, waar snoeiwerkzaamheden
mogen plaatsvinden. En het kan niet anders of “de
mannen van de buitenkerststal” krijgen daar op de
een of andere manier lucht van! Dus zij snoeien
én nemen het gesnoeide hout mee voor de aanleg
van de kerststal, wilgentenen om het dak vast te
zetten, resthout om een “bos omgeving” rond de

HEEZE

kerststal aan te leggen en plagsel voor boven op de
nok van het dak. Dan moeten alle materialen van
de kerststal uit de opslag worden gehaald, waarbij
gerekend mag worden op vrijwillige inzet van één
of meer boeren met tractor en “platte wagen” en
begint het bouwen van de stal.

weekend, of bij een de vieringen bij een van de
scharnierpunten in ons leven een heel legioen aan
mensen rondlopen en volop zorgend en werkend
bezig? Nee, want het vrijwilligerslegioen is juist op
die momenten niet in de weer. En dan lijkt het alsof
het allemaal vanzelf gaat, maar niets is minder waar.

Een houten constructie wordt opgericht,
rietenmatten worden aangebracht en de stal wordt
van binnen en van buiten aangekleed. “Hooischelf”,
trap ernaar toe, hekwerken, “nep”-vuurplaats en
dierenverblijfplaats worden ingericht. Vervolgens
worden de meer dan levensgrote beelden geplaatst
en de verlichting aangebracht. En komen levende
schapen en twee ezeltjes het tafereel helemaal
compleet maken. En weer of geen weer: “de
mannen van de kerststal” zijn er en kunnen op
elkaar rekenen, waar kun je daar nog voor komen in
deze tijd?

De werkzaamheden zijn legio en zeer uiteenlopend:
Geniet u ook zo dat het koper mooi gepoetst is
en de kerkvloer je tegemoet blinkt: wekelijks is de
poetsploeg op woensdagmorgen in de weer. Vindt u
het ook weer fijn als het gras voor de kerk gemaaid
is, de borders er verzorgd bijstaan en in de zomer
de zomerplantjes weer uitbundig bloeien langs het
veld: dat zijn de mannen van de tuingroep, iedere
maandagmiddag in de weer. Dan hebben we het
nog niet over de begraafplaats gehad, waar “onze
vaste man Leo (80-plusser!)” tot zijn grote verdriet
enkele weken geleden is uitgevallen; waarbij we
niet onvermeld willen laten dat hij door velen die
regelmatig op de begraafplaats komen, ook zeer
gemist wordt en daar vele blijken van medeleven
van verneemt.

En op de vierde adventszondag (of de derde,
afhankelijk van de dag waarop Kerstmis valt) wordt
de kerststal ingewijd na de zondagse Hoogmis. Dat
het verhaal van de geboorte van de Zoon van God
de mensen blijft trekken, blijkt dan als je ziet dat er
eigenlijk áltijd wel mensen rond deze kerststal zijn:
op hun dagelijkse wandelingetje of er juist speciaal
naar toe, even van de fiets af, of speciaal een
omweggetje met de kinderwagen om erbij stilstaan.
Weet u uitgenodigd om dat ook te doen en als u
ervoor staat: laat u zich verwarmen door de komst
van het Kind in de kribbe met de Heilige Maria
en Sint Jozef aan zijn zijde. En weet u zich dan
verbonden met de Heilige Franciscus van Assisi
(waar Paus Franciscus zich naar heeft genoemd)
die in 1223 de eerste levende kerststal buiten
opstelde en staande voor de kerststal de Heilige Mis
opdroeg.

Het vrijwilligerslegioen
Het vrijwilligerslegioen kan met recht een verborgen
schat van de kerk worden genoemd. Er zijn echt
heel veel mensen die zich inzetten zodat er in de
Sint Martinuskerk gebeden, gedoopt, gevormd,
gerouwd, getrouwd kortom Eucharistie en het
katholieke geloof met elkaar gevierd kan worden.
En ziet u dan in de H. Mis door de week of in het

En wat te denken van het feit dat er altijd mooie
bloemstukjes op het hoogaltaar staan en op
hoogfeesten zo prachtig versierd is, alle verlichting
is vervangen, vele kluswerkjes steeds worden
opgeknapt, de schilderijen van de kruisweg
zijn schoongemaakt, de koffie op zondag na de
Hoogmis zo gezellig wordt verzorgd, er koorzang is
in de H. Mis, de website up-to-date informatie bevat,
dit parochieblad thuis wordt bezorgd op het juiste
adres en zo kunnen we nog veel meer noemen.
Maar ook administratief is er het nodige te doen
zoals bijvoorbeeld het bijhouden van de adreslijsten
en de vrijwilligerslijsten of de administratie rondom
de begraafplaatsen.
We hebben dat allemaal eigenlijk niet zo in de
gaten, maar als het niet meer gebeurt, dan zullen
we ons in de kou voelen staan. En het feit dat het
gemengd koor zal stoppen, juist in het jaar waarin
ze het 50-jarig jubileum vieren, is een van de
tekenen dat het echt wél een vaart gaat lopen. Dus:
heeft u zin, tijd en gelegenheid om op de een of
andere manier bij te dragen aan de continuïteit van
de Sint Martinuskerk, neem dan gerust contact met
ons op.
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LEENDE

‘Lind dé is
de schônste plâts’
Leende en Leenderstrijp hebben gezamenlijk

In 2014 werd de zorgcoöperatie opgericht met o.a.

ongeveer 4.500 inwoners waarvan +/- 550 in

ontmoetingspunt “de huiskamer”, klussendienst,

Strijp. Het heeft diverse rijksmonumenten waarvan

repaircafé, ipad cursus en personenvervoerservice

de St.Petrus’ Bandenkerk met toren (1474) de

met auto binnen Leende. Het is gebleken dat dit

belangrijkste is.

initiatief goed aanslaat, de diverse activiteiten
worden druk bezocht. Een voorbeeld van invulling

De 68,7 meter hoge toren met bovenin de

geven aan de participatie maatschappij. Ook de

peervormige bol (De Lindse blaos) is in de verre

toeristen weten Leende en Strijp steeds meer

omgeving een markant herkenningspunt. Deze

te vinden. Diverse minicampings, dagrecreatie

toren is nauwkeurig opgemeten door dorpsgenoot

en natuurkampeerplaatsen trekken jaarlijks veel

Max Farjon en in 2010 in een rijk geïllustreerd boek

bezoekers.

gepresenteerd; “De geheimen van een middeleeuws
gebouw”. Deze boeken zijn nog steeds te koop

Een plaatselijk carnavalsliedje begint met de tekst

voor een vriendelijke prijs bij de “Stichting behoud

‘Lind dé is de schônste plâts’ en het schijnt nog waar

kerkgebouw Leende”.

te zijn ook. (Een beetje chauvinisme moet kunnen,
toch?)

Op een met hoge bomen begroeide heuvel in
Leenderstrijp staat, op de resten van een grotere

Frans Simkens.

kapel uit de 15e eeuw, de Sint Jans’ kapel uit 1843
toegewijd aan Johannes de doper. Binnen staat een
afbeelding van het onthoofde hoofd van Johannes
op een schotel. Weliswaar een kopie van het
originele welke in 1975 ontvreemd werd. Jaarlijks op
24 juni wordt een openlucht H.Mis opgedragen en
St.Jans’ trossen gewijd.
Leende en Leenderstrijp kenmerkt zich met een
actief verenigingsleven. Muziekverenigingen,
schutterijen, koren, sportclubs, carnavalsvereniging
en de vele jeugdgroepen wagenbouwers geven
kleur aan het dorp. Veel vrijwilligers houden het
dorpsleven vitaal. Met name de vele mensen die
het parochiewerk ondersteunen. De pastorie is
een druk inloophuis en ontmoetingspunt voor
parochianen.

17

STERKSEL

In de tweede bank
van voren...
Er werd een beroep op mij gedaan tbv.een
Kerstuitgave van een Parochieblad van de
nieuwe parochie St. Nicasius een artikel(tje)
vanuit Sterksel te schrijven. Na wat geaarzel
besloot ik al snel geen obligaat stukje te plegen
over “de donkere dagen voor Kerst”, de “vrede
althans in deze dagen” of de” luidende klokken
en het stalletje”. Dat kunnen anderen veel
beter en het leek mij aardig te beschrijven hoe
je een kleine, maar heel aparte St. Catharinaparochie in de Zaligheid Apart binnenstapt.
En dan maar meteen in de tweede bank van voren
plaatsneemt, met vrouw en twee kinderen van 6 en
4 jaar.
Die ik in dit artikel is Jan van Winkel, in 1930
geboren te Budel en mijn echtgenote is Riek
Essers uit Leende, beiden fietsten we naar
respectievelijk Philips en de Gruyter in Eindhoven
over het Leender fietspad en zo ist gekomen!
We trouwden in 1957 in Leende, woonden 3 jaar
in Eindhoven 1 jaar in Nuenen en 3 jaar in Leende.
Van daaruit bouwden we in 1966 ons huis in de
Kennedylaan te Sterksel waar nu al bijna 53 jaar
verblijven en ons Sterkselnaren voelen.
Vanaf den beginne was het onze bedoeling
deel te nemen aan het dorpsleven, lid en
medewerker te zijn van verenigingen, de mensen
van het dorp te leren kennen en niet te volstaan
met in Sterksel te slapen en de vrije tijd in de
tuin te zitten, om minzaam te wuiven naar de
(enkele) wandelaars. We heten gewoon Jan en
Riek, waarbij mijn enige buitendorpse kronkel
het lidmaatschap is van de Leendse fanfare
waar ik al 54 jaar fanatiek in geblazen heb.
Maar nu terug naar 2 juli 1966, de dag waarop
we ons huis in de Kennedylaan betrokken; dat
had 1 juli moeten zijn maar de binnendeuren
waren net afgelakt en nog niet droog.

Het waren drukke dagen met veel haast en
improvisatie en zo haastten we ons de eerste
zondag naar de kerk zonder te weten of er
verpachte of vrije plaatsen waren en kwamen we
ook nog wat te laat binnen met zijn vieren. De kerk
zat voor ons gevoel vol en we zagen alleen nog
een lege bank, de tweede vooraan. Daar liepen
we naartoe onder de nieuwsgierige blikken van
alle beminde gelovigen en een oude pastoor die
Verhoeven bleek te heten.
De preek wekte onze grote verwondering want
dat bleek een geschiedkundig overzicht over het
dorp Sterksel te zijn. Dat had de pastoor, goed
thuis in de plaatselijke historie, besloten te doen
op 4 achter elkaar volgende Zondagen. Daar is
mijn belangstelling voor het oude Sterksel gewekt.
De volgende zondag zaten we weer in de tweede
bank. In de eerste bank zaten altijd enkele deftige
oudere heren, die collectanten en zo heetten.
Op de derde zondag ontbrak er één en zijn collega
keek achterom wie hem zou helpen, hij keek mij aan
en ik nam de schaal en ging rond, werd door zowat
iedereen verbaasd aangekeken, dacht ik, en ik deed
kennelijk zo gewoon dat het totaal ongewoon leek.
Zo werd ik plaatsvervangend collectant, later echt,
en onder de opvolgende pastoor Vervoordeldonk
lid van een groepje leken, die teksten voorlazen
en de H. Communie mee uitreikten, later lid
van de Avondwake groep en secretaris van het
Kerkbestuur. Dat alles ligt nu achter ons en fungeer
ik zo nu en dan als een soort invaller en waar zitten
we nu in de kerk? Wel wel! Als brave leden van de
KBO Sterksel zitten we nog steeds in de tweede
bank van voren en als we achterom kijken zien we
geen volle kerk maar een wel een aantal getrouwen
die de moed niet opgegeven hebben.
Jan van Winkel
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ALGEMEEN

Pater Pio Gebedsgroep
geeft gevolg aan oproep
paus Franciscus.
Naar aanleiding van o.a. de misbruikschandalen in
Pensylvania in de Verenigde Staten van Amerika
heeft Paus Franciscus op 20 augustus van dit jaar
een brief geschreven aan het Volk Gods, waarin
de Heilige Vader zijn afschuw uitspreekt over
alle vormen van seksueel misbruik die in onze
kerk hebben plaatsgevonden, zijn meeleven uit
met de vele slachtoffers. De paus ziet de Kerk als
een lichaam, waarin, wanneer één lid lijdt, alle
ledematen in dit lijden delen (vgl. 1 Kor. 12,26)
Vanuit dit geloof roept de paus alle gelovigen op tot
gebed en boete voor de wandaden die gepleegd
zijn, om vergeving en heling.
De landelijke vereniging van Pater Pio
Gebedsgroepen heeft deze oproep van de paus
aangenomen en besloten op alle eerste vrijdagen
van de maand tot de landelijke dag in september
een extra gebedsmoment in te lassen en een dag
van vasten/soberheid te houden. Onze pater Pio
Gebedsgroep heeft dit ingevuld door het bidden
van de zeven boetepsalmen {Psalmen 6, 32(31),
38(37), 51(50), 130(129), 143(142)} naast de dag
van vasten en soberheid. Graag wil ik iedereen
uitnodigen om dit initiatie van de Pater Pio
Gebedsgroep te volgen.

Door het donker hier gekomen
Door het donker hier gekomen,
aangetrokken door het licht,
willen wij het Kind bezingen
dat op aarde vrede sticht.
In dit Kind staat te lezen
hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren,
voor het menselijk geslacht!
In dit Kind is vleesgeworden
hoe God ook het donkerdoor
heel zijn goede schepping trouw blijft.
Deze ster wijst ons het spoor!
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Oecumenisch Bijbellezen
Ook in het nieuwe kalenderjaar gaan we weer uit
beide kerken, katholiek en protestants, naar de
lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan
de orde zijn. We vertellen elkaar hoe Bijbelteksten
bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin
aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit
van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen
worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en
de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten,
ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten!
Aanmelden is handig voor ons, maar u mag ook
zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden
worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en
dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20.00 uur in
het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21:
2019
op maandag 18 februari voor zondag 24 februari
op maandag 18 maart voor zondag 24 maart
op maandag 6 mei voor zondag 12 mei
Aanmelden:
predikant@pggweb.nl of 040 - 286 75 06,
geldrop@parochienicasius.nl of 040 - 286 23 64.
Van harte welkom!

Vieringen tijdens de feestdagen 2018
Kerstavond 24 december 2018
H. Brigidakerk (Geldrop)
18.00 uur Gebedsviering voor kinderen
20.00 uur Eucharistie gezinsviering
22.00 uur Eucharistie jongerenviering
24.00 uur Eucharistie nachtmis
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
17.30 uur Eucharistie gezinsviering
22.00 uur Eucharistie nachtmis
H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistie gezinsviering
21.00 uur Hoogmis
		
H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
18.30 uur gezinsviering
20.30 uur kerstviering
22.30 uur nachtmis
		
H. Luciakerk (Mierlo)
16.30 uur kinderviering
18.00 uur kinderviering
20.00 uur Eucharistie
22.30 uur Eucharistie

mmv het jeugdkoor
mmv het jeugd- jongerenkoor
mmv het Brigida Anúna koor
mmv het Brigida Anúna koor

mmv Sing it Out
mmv het gemengdkoor

mmv Koor Lanara
mmv Gemengd Koor en

Fanfare St. Nicasius
mmv eigen koortje
mmv zanggroep Switch
mmv parochieel dames/

mannenkoor
mmv Mierloos kinderkoor
mmv Mierloos kinderkoor
mmv dames en mannenkoor
mmv zangroep Joko

Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.
En met allen die gegaan zijn,
met de dromen van oudsher,
zoeken wij naar nieuwe wegen
bij het lichten van de ster.
Zolang wij nog durven dromen,
uitzien naar wat toekomst biedt,
zullen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied.

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.15 uur Eucharistie

mmv het gemengdkoor

14.30 uur Kindje wiegen Kinderviering
tot 16.30 uur Kerk open
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
9.30 uur
Eucharistie
12.00 uur Kinderviering
van 13.00 uur tot 16.00 uur Kerk open

mmv het gemengdkoor

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Hoogmis
tot 16.00 uur Kerk open

mmv Gemengd Koor

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
10.00 uur Hoogmis
van 13.00 uur tot 17.00 uur Kerk open

mmv het Leeds Accoord

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistie
11.30 uur Woord en Communie
Kerk open voor en na vieringen

mmv dames- en mannenkoor
mmv zangroep Joko

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
9.00 uur
gezinsviering
mmv zanggroep MidLife
11.00 uur hoogmis
mmv fanfare de Heerlijkheid

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
20.30 uur nachtmis
mmv het parochieel zangkoor

2e kerstdag 26 december 2018

Sytze de Vries (uit: Open Deur, december 2004.)

1e kerstdag 25 december 2018

Oudjaarsdag 31 december 2018
H. Brigidakerk (Geldrop)
18.30 uur Eucharistie

mmv het gemengd koor

H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistie

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.15 uur Eucharistie
tot 16.30 uur Kerk open

H. Luciakerk (Mierlo)
17.00 uur Eucharistie

mmv zanggroep Joko

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
van 13.00 uur tot 16.00 uur Kerk open

Nieuwjaarsdag 1 januari 2019

H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistie gezinsviering
21.00 uur Hoogmis

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.15 uur Eucharistie

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
11.00 uur Hoogmis
tot 16.00 uur Kerk open

mmv parochieel mannenkoor

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistie
Kerk open voor en na viering

m.m.v. dames- en mannen koor

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistie
H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
11.00 uur Eucharistie

mmv mannenkoor

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistie

mmv dames- en mannenkoor

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
10.00 uur Eucharistie
mmv parochieel zangkoor
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NAWOORD

Kerstmis 2019
Op een keer heeft Maria een droom. Als ze wakker
wordt zegt ze tegen Jozef: ik heb toch zo vreemd
gedroomd. Het ging zo. We zouden Jezus’ verjaardag
gaan vieren. Dat doen we tenslotte elk jaar. Ik kijk
eens rond om te zien wat de mensen allemaal aan
het doen zijn. Ik zie mensen hun huizen versieren
met lampjes. Het ziet er leuk uit. Ik zie mensen die
nieuwe kleren kopen, mooie kleren. Ik zie mensen
cadeautjes kopen, dure cadeaus. Maar wat gek. Er
zijn geen kleertjes en cadeautjes voor Jezus bij, geen
kleren en cadeaus voor de armen en verjaagden.
Maar Jozef, het is zo vreemd. Ze geven die cadeautjes
alleen aan hun eigen kinderen en aan elkaar, terwijl
ze zelf rijk en gezond zijn. Ze geven geen cadeautjes
aan Jezus, terwijl ze toch zijn verjaardag vieren. Is dat
niet gek? Ik zie ze heerlijk eten klaarmaken en gezellig
samen eten. Maar ik zie geen arme en eenzame
mensen aan hun tafel. En ik dacht ineens, ik geloof
dat ze Jezus niet eens kennen. Is dat niet gek? Ze
vieren zijn verjaardag, maar ze kennen Hem niet
eens. Ze geven cadeautjes, maar niet aan Jezus, niet
aan armen en de zieken, niet aan de gevangenen en
verjaagden, niet aan de eenzamen en hongerigen
en naakten. Het was zo’n vreemde droom. Ik dacht
even: stel dat Jezus naar dit verjaardagsfeest zou
komen, dan zouden ze Hem vast wegsturen als een
indringer. Het was allemaal mooi en rijk en iedereen
leek zo gelukkig, maar toen ik het zag, begon ik te
huilen. Gelukkig was het maar een droom…
Als u elkaar cadeautjes geeft: prima! Maar geef ook
iets aan het Kind in de kribbe, aan Hem waar het
allemaal om draait met kerstmis. Hij vraagt van u
geen goud, wierook of mirre. Hij vraagt uw hart. Hij
vraagt aan u om mee te helpen van deze wereld
Gods wereld te maken. Hij vraagt dat u anderen
vergeeft. Hij vraagt dat u om vergeving vraagt. Hij
vraagt om uw gebed: praat met dit Kind; lees de
Bijbel, leer Hem beter kennen. Ontmoet Hem in de

H.Mis waar Hij elke week tot ons spreekt. Hij vraagt
om met iedereen het goede voor te hebben,...
zonder uitzondering. Hij vraagt om Zijn levensweg
mee te gaan. Hij laat zien dat het leven de moeite
waard is. En dat wil God nu juist aan ons laten zien.
Ga met Hem mee, doe zoal Hij, en je zult het
ondervinden: vrede. In je hart. Wie zo leeft, zal vrede
uitstralen. Kijk naar de bekende heiligen: moeder
Teresa. Zij leefde met vrede in haar hart. En hoevelen
heeft zij niet vrede, liefde en medemenselijkheid
gegeven. Kijk naar St.Franciscus. Hij omhelsde een
melaatse en gaf die zo zijn menswaardigheid terug.
Kijk naar St.Maarten, pater Damiaan, Peerke Donders
en niet te vergeten onze patroon St. Nicasius. Allen
deden wat ze deden om maar één reden: omwille
van het Kind in de kribbe. En als u denkt: dat zijn
heiligen, dat is niet voor ons weggelegd, wij zijn niet
zoals zij. Dan vergist u zich. Ook zij waren zoals wij!
Maar dan met dit verschil: zij hebben het besluit
genomen dit Kind in de kribbe daadwerkelijk na te
volgen. Geloven begint met verwondering. Maar
het betekent niks zolang we die verwondering
niet omzetten in daadwerkelijk besluit echt in zijn
voetstappen te treden. Wat dat betekent? Vraag
vergeving (u weet zelf wel aan wie); geef vergeving
als dat gevraagd wordt; gun ieder het zijne (zonder
uitzondering); toon je een mens van goede wil,
en weet dan dat de vrede die de engel beloofde
werkelijkheid wordt. Zorg ervoor dat die droom
van Maria, of beter gezegd die nachtmerrie, geen
werkelijkheid wordt. Laat de wereld Gods wereld
worden. Laat het niet aan God over. Hij vraagt onze
medewerking. Laat dat ons cadeau zijn aan het Kind
in de kribbe. Vrede, vreugde en alle goeds wens ik u
allen van harte toe.
Zalig kerstmis!
+Rob Mutsaerts
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