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VOORWOORD

Beste parochianen van de
parochie H. Nicasius.
Wij zijn blij u het tweede parochiemagazine voor alle
kernen van onze parochie te mogen aanbieden. Er
is veel gebeurd binnen onze parochie en veel werk
verzet door alle vrijwilligers in alle kernen. Na de
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Colofon

Hij ons menselijke lijden, onze kwetsbaarheid en
broosheid tot het uiterste toe willen delen. En meer
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Nicasiusnieuws is een uitgave van de R.K. Parochie Heilige Nicasius en verschijnt 3x per jaar (voor Pasen, begin

nog heeft Jezus zijn lijden en sterven verstaan als

Zalig Pasen,

september en voor Kerstmis)

een offer waarmee Hij ons menselijke kwaad heeft
willen uitroeien: ‘De mensenzoon is niet gekomen
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leven te geven als losprijs voor velen’ (Mc. 10,45). Het
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bijzondere echter van het lijden en sterven van Jezus

Doelgroep

Parochianen van de R.K. Parochie Heilige Nicasius

is dat Hij niet alleen als iedere mens heeft moeten

Oplage:

3.750 st.

lijden en sterven, maar dat het daarbij niet is gebleven

Vormgeving:

tableaux - mediamakers, Heeze

en dat Hij ons is voorgegaan in opstaan uit de doden.

Pastoor Sjef van der Maazen

Dit blijde nieuws, wat de essentie van Pasen is, is
De volgende uitgave van het Nicasiusnieuws verschijnt rond 10 september 2019.

niet iets wat de vrienden van Jezus hadden bedacht,

Sluiting kopij: 1 juli 2019

waarop ze zaten te wachten. Integendeel zij waren
geheel uit het veld geslagen. Het was Jezus zelf die
als verrezen Heer de vreugde van de verrijzenis in
hun harten heeft doen ontbranden. Hun ontmoeting
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WJD 2019 in Panama
HH. Maria en Brigidakerk

Merel Smeets, 19 jaar, uit Cuijk is in januari
j.l. samen met 28 andere jongeren vanuit ons
bisdom naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD)
in Panama gegaan. Er waren in totaal 120
jongeren uit heel Nederland. In 2016 is zij naar
Krakau geweest. Toen zat zij samen met twee
andere jongeren uit Geldrop in een deelgroep.
Wij hebben Merel gevraagd om haar persoonlijke
ervaringen van WJD in Panama met ons te delen.
Merel: Ik ben niet katholiek opgevoed. In Krakau is
mijn geloof voor het eerst echt tot uiting gekomen.
Daarvoor kende ik geen jonge mensen die gelovig
waren. Dat is nu echt anders geworden. Ik ben naar
Panama gegaan omdat ik meer van het geloof wilde
meemaken. Dit keer heb ik het anders beleefd dan
in Krakau. Hier lag de nadruk meer op gevoel dan op
het geloof zelf. In Panama is iedereen gelovig en de
kerken waren vol. De mis was net een feestje omdat
mensen liedjes zongen en aan het dansen waren.
In Nederland is het geloof wat serieuzer en je hebt
afstand tussen het geloof en de mens.
De reis er naar toe was onnodig lang met 3
vluchten. In Panama moesten wij nog 3 uur met de
bus. Iedereen was gebroken. Toen wij uiteindelijk
aangekomen waren stonden mensen op ons te
wachten. We werden als beroemdheden ontvangen.
Alles was groots en vreugdevol.
Er waren in verhouding met Polen veel minder
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mensen in Panama. Wij werden over de gastgezinnen
verdeeld. Er waren geen groepen voor Nederlanders
en dus ook geen Nederlands programma. Hierdoor
was er meer contact met de lokale gemeenschap en
de pelgrims.
Ik heb een hele bijzondere ervaring opgedaan en had
niet verwacht dat het daar zo arm is.
Het communiceren was moeilijk omdat ze alleen
Spaans spraken. Alle vieringen waren in het Engels
vertaald. De opzet was hetzelfde als in Polen: eerste
week reizen en de cultuur beleven. De tweede
week meer verdieping. De band met de Panamezen
was beter dan in Polen, omdat je vanwege het
programma meer contact had met de mensen. In
Polen heb ik meer connecties met andere jongeren
uit ons bisdom gelegd dan in Panama.
De ontmoeting met de Paus heb ik als super speciaal
beleefd. Dit was de mooiste ervaring van de WJD.
Dat moment is echter heel kort. De openingsmis
werd gedaan door de Aartsbisschop van Panama.
Het was heel herkenbaar voor mij en heel mooi.
Persoonlijk vond ik het de mooiste preek van de hele
week. Het is fijn om ook weer in Nederland terug
te zijn, om wat tot rust te komen van de missen in
Panama. Door WJD in Panama ben ik meer gegroeid
in gevoel van geloof. Ik ben blij met de ervaringen
die ik heb opgedaan en dat geeft me weer kracht
om thuis verder te gaan. Ik ben zeker van plan om in
2022 naar Lissabon te gaan.

Afgelopen Kerstmis verscheen het eerste nummer

oorspronkelijk polychrome interieur. De lichtinval

van het Nicasiusnieuws. Het parochieblad van de

door de glas-in-loodramen levert de kleuren in de

H. Nicasiusparochie. We zagen foto’s van onze zes

kerk. Er ontbreekt nog klokgeluid en kerkmuziek

kerken met de HH. Maria en Brigidakerk op de

om het geheel compleet te maken. We lopen door

achterzijde. Het was een foto zonder verhaal. Ik kreeg

het midden naar voren. Van west bij de ingang naar

de vraag of ik die foto aan een passend verhaal kon

oost naar het altaar. Het is de bouwrichting van de

helpen. We halen nog even de foto voor de geest.

meeste kerken. Spreekt men “voor” in een kerk bij

Een kerkgebouw, neogotische stijl, in 1884 ingewijd.

het altaar of staat men bij de voordeur voor in de

De ontwerper was de Tilburgse architect Hendrik van

kerk? Het blijft een vraag.

Tulder. Hij was een bekende kerkenbouwer. Kerken
van Van Tulder hebben specifieke kenmerken.

Het schip met zijbeuken bestaat uit vier traveeën met

Ik neem u even mee naar binnen. Na de deur is er een

eenzelfde bouwpatroon. Het dwarsschip is anders

vrij kleine ruimte binnen het torengedeelte vanwaar

van indeling en toont meer bouwkundige verschillen.

we toegang hebben tot de kerk. Vanuit het portaal

In dit gedeelte zien we de heiligenbeelden aan

kan men ook naar het koor en de toren. Door een

de zuilen en een kroonluchter in het midden. Met

tweede dubbele deur gaan we de kerk binnen, links en

enkele treden bereiken we het priesterkoor; links

rechts nog een hek en boven ons het koor. Het is een

het zijaltaar van O. L. Vrouw en rechts van de H.

donkere toegang naar de kerkruimte. Het samenspel

Familie. In het midden het hoofdaltaar. Alle altaren

van donkere kleuren en licht – gekleurd door de

zijn werken uit het beeldhouwatelier van Van de

glas-in-loodramen – geeft het interieur de sfeer van

Mark uit Eindhoven. Boven het Maria-altaar hangt

weleer, toen de kerk nog nieuw was. In de jaren ’70

een schilderij: Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

van de vorige eeuw was er sprake om het interieur

Boven het altaar van de H. Familie: de 12 jarige

aan de tijd aan te passen. De muren te schilderen in

Jezus op weg naar Jeruzalem. Rond het hoofdaltaar

een crèmekleur. Het was twijfelen, wel of niet. Het is

hangen schilderijen met betrekking tot het leven van

niet gebeurd, zo is hier nog het originele neogotische

Jezus, links de aanbidding der Wijzen, de doop in de

interieur aanwezig. Het stucwerk is in meerdere

Jordaan, rechts de Emmaüsgangers en de ongelovige

donkere kleuren geschilderd volgens een rijke

Thomas. Deze schilderijen zijn van de kunstschilder

variatie van vormen en figuren. Dit alles afgewisseld

Brouwer uit Hilversum. Tot zover een eerste indruk

door steenmotieven, gedrapeerde gordijnen met

van de Maria en Brigidakerk van Zesgehuchten. Er is

sjablonen en geschilderde sierkolommen. Dit alles

nog meer te schrijven maar dat is voor een volgende

was volgens de wens van de architect.

kerkwandeling.

Het is mogelijk dat onze kerk en die van Stiphout

Hendrik Van Hauwe.

de twee enige kerken van Tulder zijn met het
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Thema-avond 10 mei:
’Geloof in herstel’
Over de zorg en begeleiding van
gevangenen en hun familieleden.

Jongerenactiviteiten
6 April

Tradities
In onze 21ste eeuw is veelal weinig tijd om stil te staan bij tradities.

Vormsel
Op zaterdag 6 april hebben de jongeren hun
Vormsel ontvangen tijdens de mis van 19.00
uur in H. Brigidakerk uit handen van pastoor
deken Ph. Spooren.

24 mei tot en met 26 mei
Verdiepingsweekend
Meiden - Locatie: Missieklooster van de Zusters
van het Kostbaar Bloed, Aarle-Rixtel

‘Gevangenenzorg Nederland’ is een organisatie,
die gedetineerden en hun familieleden begeleidt
naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.
Dat gebeurt door vrijwilligers in het hele land. Zij
bezoeken gevangenissen en gaan naar familieleden
thuis om hen te steunen en te helpen.
We staan er vaak niet bij stil, maar vorig jaar hadden
ruim 31.000 mensen in ons land te maken met
een of andere vorm van gevangenisstraf. In het
werkgebied van onze parochie gaat het om enkele
tientallen mensen. Soms weten wij ervan … maar
meestal niet. Hoe reageren wij, als we horen dat
iemand uit onze omgeving in de gevangenis zit, of
als we weten dat een gezin en familieleden het daar
moeilijk mee hebben?
Een van onze parochianen is vrijwilliger bij
Gevangenenzorg Nederland en vertelt op die
avond over zijn werk. We wisselen met elkaar van
gedachten, wat wij kunnen betekenen voor mensen
die in de gevangenis zitten én voor hun familieleden.
Vrijdag 10 mei - 20:00-21:30 - St. Antoniushuis,
Stationsstraat 21, Geldrop.
Laat even weten als u komt?
E: geldrop@parochienicasius.nl
T: 040 286 23 64
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Jongens - Locatie: Willibrordsabdij in Doetinchem
We worden uitgedaagd om onze persoonlijke zoektocht te finetunen op een
verdiepingsweekend in een klooster. Dit jaar
zullen de jongens en de meiden beiden hun
eigen weekend hebben, om op een andere
manier samen de verdieping op te zoeken.
Voor meer info ga naar:
www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/
Paginas/Jongerenactiviteiten.aspx

29 juni
Tuinfeest voor tieners en jongeren
We sluiten samen het jaar af met een gezellig
samenzijn. Eerst de mis vieren, daarna
lekker barbecueën. Terugblikken, én vast
vooruitkijken naar het programma van
volgend jaar.

Attentie: Sinds zondag 10 maart is de
aanvangstijd van de eucharistieviering
in de Brigidakerk Geldrop-centrum van
11.15 uur naar 11.00 uur gewijzigd.

Toch kent Geldrop er een: met name de Geldropse

waarna, de buspassagiers en mensen die met eigen

jaarlijkse bedevaart

naar Handel steeds in het

vervoer gaan, elkaar ontmoeten bij de plechtige

laatste weekend in juni. In 2018 vierden wij het

Eucharistieviering in het Processiepark te Handel.

350 jarig bestaan van deze Mariabedevaart. Onze

Na terugkomst van de voetgangers (met muzikale

over-over grootouders gingen in 1668 !! reeds

ondersteuning) wordt de bedevaart op zondag om

georganiseerd naar Handel. Al die eeuwen is dat

19.00 uur in de Brigidakerk officieel afgesloten.

zo gebleven met een onderbreking door oorlogen.
Ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum is vorig

Het bestuur Bedevaart Geldrop-Handel hoopt ook

jaar een boekje uitgegeven met veel informatie en

dit jaar op een ruime actieve deelname van veel

foto’s over de bedevaart. Ook in 2019 staat opnieuw

pelgrims zodat deze mooie traditie nog jarenlang

een bedevaart gepland op 29 en 30 juni Zaterdags

gehandhaafd kan blijven.

vanaf 9.30 uur lopen de voetgangers richting
Handel. Zondagmorgen vertrekken de fietsers
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Mededelingen
Geldrop Zesgehuchten
Zondag 14 april was het gilde St. Joris in vol ornaat
aanwezig in de Maria en Brigidakerk. Het is voor
het gilde een jaarlijkse traditie om rond de feestdag
van haar patroon St. Joris de H. Mis in de Maria en
Brigidakerk op te luisteren. Na de eucharistieviering
werd de gebruikelijke eed van trouw afgelegd
aan het burgerlijke en geestelijke gezag en de
vendelgroet gebracht.

E.H. Communie
Geldrop centrum
Na een intensieve periode van voorbereiding,
samen met de communicanten die in de Maria
en Brigidakerk hun E.H. Communie doen, zal de
viering voor de kinderen in de Brigidakerk (Geldropcentrum) zijn op zondag 19 mei om 11.00 uur. We
wensen communicanten, ouders, broers en zussen
een hele goede voorbereiding toe en een heel mooie
communiedag.

‘Mei’se Mèrt’ 26 mei 2019
Voor de vijfde keer neemt onze Nicasiusparochie
deel aan de Mei’se Mèrt die jaarlijks in het centrum
van Geldrop wordt gehouden. Het pastorale
team heeft voor een andere opzet gekozen. In de

Wielerwedstrijd
Zesgehuchten op 28 april
H. Mis naar 9.00 uur.

voorafgaande jaren lag het accent op onze presentie
buiten de kerk. Bij deze lustrumdeelname kiezen we
er voor om het kerkgebouw zelf centraal te stellen.
De kerk zal gedurende de Mei’se Mèrt geopend zijn
voor bezichtiging, rondleiding, verdieping, bezinning
en gebed. Hoe dan ook bent u van harte welkom.

E. H. Communie Maria
en Brigidakerk

Stilstaan bij Moederdag op begraafplaats ’t Zand
Het weekend van 11-12 mei a.s. staat begraafplaats

en met elkaar in gesprek gaan, is een mooie en

’t Zand in Geldrop in het teken van Moederdag.

welkome aanvulling op onze dienstverlening. Onze

De begraafplaats is op beide dagen voor iedereen

zorg stopt niet na de uitvaart, maar we blijven

geopend.

betrokken bij iedereen die dat wil. Maatschappelijke
betrokkenheid is onlosmakelijk verbonden met

Dit jaar zijn de medewerkers van de begraafplaats op

ons werk“, aldus Michael Thijssens, directeur van

zaterdag 11 mei van 11.00 tot 15.00 uur aanwezig

van der Stappen uitvaartverzorging. “Wij vinden

om de mensen te ondersteunen bij het ‘opknappen’

blijvende aandacht voor de overledenen en voor de

van het graf van hun dierbare. Zeker in deze tijd, waar

nabestaanden belangrijk en vandaar dus ook deze

mensen steeds ouder worden en er vaker alleen

bijzondere Moederdagactiviteit, zaterdag 11 mei van

voor komen staan, is zo’n steuntje in de rug een

11.00 tot 15.00 uur, zondag 12 mei van 10.00 tot

mooi initiatief van deze enthousiaste medewerkers.

14.00 uur op begraafplaats ’t Zand, aan de Aragorn

“Zo bieden we niet alleen een kopje koffie aan, maar

te Geldrop.

ook een helpende hand om moeder en andere
dierbaren te gedenken”.
Monique van Heesch-Toirkens en Gert-Jan Hendrikx,
uitvaartverzorging, zijn op 11 en 12 mei op de
begraafplaats aanwezig. Zij zijn enthousiast over
deze bijzondere dag. “Sinds enkele jaren ontvangen

in de centrumkerk en de kinderen die in de Maria
en Brigidakerk hun E. H. Communie doen. In de
Maria en Brigidakerk (Geldrop-Zesgehuchten) zal
dit zijn op zondag 12 mei om 9.30 uur. We wensen
communicanten, ouders, broers en zussen een
hele goede voorbereiding toe en een heel mooie
communiedag.

welkom.

beiden uitvaartverzorger bij Van der Stappen

parochie zich intens voorbereid op de viering van
voor het eerst een samengaan van de kinderen die

Medewerkers van begraafplaats ’t Zand en Van
der Stappen uitvaartverzorging heten u van harte

Afgelopen maanden hebben kinderen uit onze
de E.H. Communie. Dit jaar was de voorbereiding
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TML (Trap Met Lust) Geldrop viert dit jaar haar 100ste
verjaardag. De wielervereniging viert dit groots met
een wielerevenement van twee dagen, zaterdag 27
en zondag 28 april, rond de Maria en Brigidakerk.
In verband met de start van de wegwedstrijden op
zondag 28 april zal de H. Mis van die zondag een half
uur vroeger plaatsvinden dan normaal, namelijk om
9.00 uur.

Moederdag

wij op Moederdag de mensen met een kopje koffie,
een bloemetje en vaak ook een luisterend oor. Uit de
reacties van de vele bezoekers blijkt dat deze kleine
attentie erg gewaardeerd wordt.”
Nabestaanden krijgen begrip en herkenning, wat
hen steun en troost kan bieden.
”Het organiseren van deze bijeenkomsten, waar we
herdenken en waar lotgenoten elkaar ontmoeten
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MIERLO

200 jaar Mannenkoor
een einde aan de naasting van katholieke kerken en
kon de parochie haar stenen gebouw terugkrijgen.
Het handjevol protestanten was daar alleen maar
gelukkig mee want ze ontvingen 6000 gulden
voor een gebouw dat ze zelf onmogelijk konden
onderhouden.
Na een hoop getouwtrek en een verbouwing werd de
kerk in 1818 weer in gebruik genomen. Het archief
van de kerk begint ook in dat jaar.

Foto Harrie van der Sanden

In rooms-katholieke kerken werd gezongen,
waarschijnlijk door een koor dat vrijwel zeker
uitsluitend uit mannen bestond. Sinds er een
kerk in Mierlo is, zal er ook wel een mannenkoor
geweest zijn.
In Mierlo was er al een kerkgebouw in 1263, want
in het archief van de abdij van Tongerlo is terug te
vinden dat Hendrick Dickbier toen pastoor was in
Mierlo. Hendrik was een zoon van de oude Dickbier,
heer van Mierlo, en deze had het recht de priesters
in onze parochie te benoemen. In 1315 is dat recht
overgegaan naar de abdij van Tongerlo. De abdij heeft
dat recht behouden tot 1818. Hoe en door wie er in
die periode werd gezongen en of de Norbertijnen
van Tongerlo daarbij een rol hebben gespeeld is
niet duidelijk. Zeker heeft er niet onafgebroken een
kerkkoor bestaan want bij de vrede van Munster in
1648 kwam de kerk in handen van de protestanten
en gingen Mierlonaren elders ter kerke.
Na de inval van de Fransen in 1672 werd het beleid
naar de rooms-katholieken wat soepeler en werd
door de overheid gedoogd dat er “schuurkerken”
werden gebouwd. Schuurkerken waren gebouwen
die er niet mochten uitzien als een kerk.. Die van
Mierlo stond in de Marktstraat. Er was in die dagen
sprake van gelezen alsook gezongen diensten maar
van een koor werd niet gerept. In 1798 kwam er
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Voor verenigingen waarvan een exacte oprichtingsdatum niet is vast te stellen is het niet ongebruikelijk
als oprichtingsdatum de dag te kiezen waarop
met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze
vereniging bestond.
De oudste documenten die we hebben kunnen
vinden en waaruit valt af te leiden dat er een
mannenkoor bestond komen uit het archief van de
kerk en stammen uit het jaar 1819.
Als oudste voor ons doel relevante document vonden
we een financieel overzicht van de uitgaven van de
parochie in 1819. In dat jaar is er een voorzanger
betaald en zijn er zangbundels gemaakt. In hetzelfde
jaar schreef Antonius van Alphen, Vicaris-Generaal
van het bisdom Den Bosch een brief aan de
pastoor van onze parochie waarin hij een reglement
voorstelt zoals dat zou kunnen gelden voor het koor.
Uit dat document blijkt dat de voorzanger is wat wij
tegenwoordig een dirigent noemen. Zonder koor
geen dirigent, dus hadden we in 1819 een koor.
In zijn brief heeft vicaris van Alphen het ook over een
jaarlijks te vieren Sint Ceciliafeest. In 2019 gedenken
we dus niet alleen dat het mannenkoor tenminste
200 jaar bestaat maar vieren we eind november ook
voor de tweehonderdste keer het Sint Ceciliafeest.

Zaligheyd in den Heer. Nadat het God had behaagt,
na eene wreede vervolging van dry eeuwen den
vreden te verleenen aan Sijne kerke en also aan
den gelovige de vrije uytoefening van den waare
Godsdienst, is de Sang in de R.C. Kerk ingevoerd
geworden, Zo tot luyster van den Godsdienst, als om
de herten der gelovigen tot ware godvrugtigheyd op
te wekken en met den Propheet David met lofsangen
den Heer te loven.

Jaarlijkse bedevaart naar
Ommel
Ook

in

2019

gaan

het

Dameskoor

en

het

Mannenkoor uit Mierlo weer op bedevaart naar
Ommel. Deze traditie die alweer stamt uit 1980 werd
in de beginjaren alleen door het Mannenkoor gestart
om te bidden voor de genezing van enkele zieke
leden. Bij deze jaarlijkse gebeurtenis die plaatsvindt
op de 2e maandag in de maand mei wordt nog
steeds gebeden voor het heil van Mierlonaren
De Maalteyd op S. Caecilia zal door de twee

maar ook voor dat van niet-Mierlonaren. De laatste

voorsangers met voorkennisse en goedvinden

jaren onderneemt het Mannenkoor deze bedevaart

van den Pastoor bestelt worden. De christelijke

samen met het Dameskoor. Sommige leden gaan

zedigheyd, eerbaarheyd en matigheyd zullen int

op de fiets van Mierlo naar Ommel, een enkeling te

midde van eene christelijke vrolijkheyd presederen.

voet. Voor degenen die moeilijk ter been zijn of zelf

Schijndel den 8 maart 1819 Ant. Van Alphen, Vicar.

geen vervoer hebben, zoals bewoners van Hof van

Gen. Apost. vant Bisdom van S.Bosch

Bethanië, wordt er vervoer geregeld.

Aanhef en afsluiting van
de brief van Antonius van
Alphen

Ommel is al sinds de 14e eeuw een bedevaartsoord.

Vicaris-generaal Apostoliek Van het Bisdom van
S.Bosch aan Den Heer Pastoor, Kerk Meesters en
Parochianen der Roomsche Gemeente te Mierlo,

De viering in de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk

Jaarlijks worden er in de maand mei zo’n zestigduizend
H. Hosties uitgereikt.

begint om 19:30 u.

11

MIERLO

HEEZE

Zanggroep Joko,
Kern H. Lucia Mierlo
Op zaterdag 8 september 2018 vierde Zanggroep

dinsdagavond waarbij gezelligheid en plezier voorop

Joko haar 45-jarig bestaan in de Heilige Luciakerk

staan. Ook zingen we elke tweede zondag van de

samen met Pastoor Kloeg.

maand in de Heilige Luciakerk.

Dit zou de laatste mis van Pastoor Kloeg samen

Dit wil niet zeggen dat we alleen maar kerkelijke

met Zanggroep Joko worden. Met het overlijden

liederen zingen. Het repertoire bestaat ook uit door

van de Pastoor is ook een van onze grootste fans

de jaren heen verzamelde popmuziek, waar geregeld

weggevallen. Pastoor Kloeg was nauw betrokken met

eigentijdse liedjes aan toegevoegd worden. Dit omdat

ons en alle Mierlose parochiekoren. Het was een

het leeftijdsverschil best groot is. Eigen inbreng van

grote eer om samen met het Dames en Mannenkoor,

liedjes door de leden wordt erg gewaardeerd.

Kruiswegstaties

het Mierloos kinderkoor en Joko de uitvaart op te
luisteren.

Zoals bij veel koren het geval is, lukte het
zangroep Joko niet om de instrumentale groep te
behouden. Daarom wordt er nu meegezongen met

In de kerkgebouwen van de Nicasiusparochie

we moeten zeggen! Wat wel heel mooi is, om eens

instrumentale muziekfiles, deze worden via tablet en

is veel te zien. Kerkelijke kunst, architectuur,

langs deze kruiswegstaties te lopen, de schilderijen

muziekinstallatie afgespeeld. Veel muziek is via het

gebrandschilderde ramen en heiligenbeelden. Op

te bekijken en deze gebeurtenissen op u in te laten

internet te vinden en lukt dit niet dan sluit de dirigent

de internetpagina van de Nicasiusparochie (www.

werken. De teksten onder de schilderijen geven in

zich op en maakt hij met keyboard en verschillende

parochienicasius.nl) treft u van ieder kerkgebouw

korte krachtige bewoordingen weer, hetgeen Jezus

gitaren een muziekband.

in de parochie een beschrijving aan en onder

Christus moest ondergaan op zijn lijdensweg en

de titel `rondgang` kunt u met doorklikken,

wie hij daarbij ontmoette: zijn moeder Maria, Simon

Maar zanggroep Joko zingt niet alleen. Na vele

foto´s terugvinden van voorwerpen, beelden en

van Cyrene, de wenende vrouwen en Veronica. Dan

jaren van afwezigheid is de palm(paas)reis weer in

schilderijen die zich in de kerk bevinden. Zo hangen

ziet u ook, dat van al zijn twaalf apostelen – waarvan

het leven geroepen. We gaan dan met het koor en

in iedere kerk van onze parochie aan de muren de

één Hem verraden had - er vervolgens maar slechts

aanhang een weekend weg. Een plaats in Nederland

kruiswegstaties. In een reeks van 14 schilderijen

één bij Hem was toen Hij stierf aan het Kruis. Wij

waar we iets van de omgeving bekijken. De avond

wordt de lijdensweg van Jezus Christus – vanaf de

mogen in de wetenschap van Zijn verrijzenis langs

staat in het teken van muziek. We hebben dan een

ter dood veroordeling tot aan de graflegging –

deze kruiswegstaties gaan. En mogen onze blik

muziekquiz, playbackshow of soundmixshow, als we

uitgebeeld. In Heeze zijn de kruiswegstaties door

vervolgens richten op het tabernakel, want ook dát

maar plezier hebben met zijn allen onder het genot

een groep van vrijwilligers schoongemaakt, de

is aanwezig in iedere kerk. Ziet u in de buurt van het

Zanggroep Joko bestaat uit 24 leden, variërend in de

van een hapje en drankje. ‘s Zondags luisteren we

doeken zijn strakgespannen en de schilderijen zijn

tabernakel een olielampje branden, dan weet u dat

leeftijd van 15 tot 60 jaar en staat onder de muzikale

een mis op in de plaats, waar we zijn. Dit jaar gaat de

weer goed recht en stevig opgehangen. Niet alle

Christus aanwezig is in de Heilige Communie in het

leiding van Martin Janssen.

reis richting Maastricht.

schilderijen zijn van museale kwaliteit, maar een kerk

tabernakel.

Zanggroep Joko

Onder zijn bezielende leiding repeteren we elke

12

is ook niet bedoeld als een museum, juist niet zouden
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HEEZE

Eerste Heilige Communie
Heeze
Op zondag 26 mei a.s. zullen 15 kinderen van
de verschillende scholen in Heeze hun eerste
H.

Communie

vieren.

Tijdens

deze

eerste

communieviering zullen de kinderen voor de eerste
keer Jezus zelf de heilige Hostie ontvangen. Dit is
een groot feest voor de kinderen en dit zal in onze
kerk feestelijk gevierd worden.

geboren is. Het zijn met name de bewoners van
buurtschap Kreijl die zorg dragen voor de organisatie
van dit grootse evenement. We zijn hen heel
dankbaar voor hun goede zorgen en gastvrijheid.
Alle parochianen van onze Nicasiusparochie zijn van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze H. Mis
die we speciaal opdragen voor het welzijn van onze
parochie.

Maria ten Hemelopneming

Om de kinderen goed voor te bereiden op dit feest,

Pater Mervin nodigt jaarlijks al zijn parochianen uit,
om zijn verjaardag (20 februari) te vieren. Zo ook
dit jaar ‘s-Avonds om 19.00 uur zat de kapel van
de Martinuskerk vol. Er moesten stoelen worden
bijgeplaatst om aan de meer dan 80 mensen die
gekomen waren, plaats te bieden. Mgr Mutsaerts
en zijn priesterbroer Ed waren eveneens aanwezig,
hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Pater Mervin

bestaat er in Heeze de werkgroep Eerste Communie.

Ieder jaar wordt in de augustusmaand het feest

Deze werkgroep komt 6 zondagen met de kinderen

van Maria ten Hemelopneming in Heeze gevierd

bijeen om te werken aan het thema eerste

in de prachtige pastorietuin. Dit jaar op zondag

communie. Op deze manier leren zij de betekenis

18 augustus om 11.00 uur. Dat vereist de nodige

van de eerste communie, wie Jezus is en wat Hij voor

priesterlijke taken voor en met de parochianen te

voorbereiding. Dankzij de tuingroep is – om te

vervullen. In zijn preek besteedde Pater Mervin

beginnen – de tuin het aanzien meer dan waard.

aandacht aan het vertrouwen dat we mogen hebben

De evenementencommissie zorgt met de hulp van

in Gods voorzienigheid. En dat – als we eenmaal

enkele vrijwilligers voor de plaatsing van 450 stoelen,

inzien en ervaren dát Gods voorzienigheid werkelijk

de opbouw van het altaar, het klaarzetten van het

aanwezig is in ons leven – dit de kracht en de rust

een speurtocht. Daarnaast krijgen de kinderen

Mariabeeld. De kosters hebben het druk om alle

geeft om de vele uitdagingen en vragen die ieder op

huiswerkopdrachten mee zodat ze ook samen met

misbenodigdheden netjes in orde te hebben, van

zijn levensweg aantreft, het hoofd te bieden.

hun ouders aan het thema kunnen werken.

kaarsen tot cibories. Er moet worden gezorgd voor

Na afloop van de H. Mis was er een gezellig samenzijn

hen kan betekenen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boekje “Blijf dit
doen”. Er worden liedjes geoefend die de kinderen
tijdens de eerste communieviering zullen zingen. En
dit jaar hebben de kinderen de kerk ontdekt d.m.v.

een plaats voor een orgel en koor en dirigent. En de
Tijdens een Mis in januari hebben de kinderen zichzelf

twee gildes Sint Agatha en Sint Joris zijn druk doende

al aan de kerkgemeenschap in Heeze voorgesteld en

om die dag in vol ornaat aanwezig te kunnen zijn. De

binnenkort zult u in de kerk silhouetten van al onze

dames “van de koffie” mogen we zeker niet vergeten,

communicanten zien hangen.
U bent van harte welkom om op zondag 26 mei de
eerste communie van onze communicanten mee te

zij zorgen na afloop voor een gezellig samenzijn.
Als tijdens H. Mis, de wierook helemaal in de blauwe
lucht opstijgt, de gildes met de vaandels zich
verzameld hebben rond het altaar en het geluid van

ging voor in de H. Mis om God te danken voor het
afgelopen levensjaar en te bidden voor kracht
en zegen om in het komende jaar ook weer zijn

in het Martinushonk. Vrijwilligsters hadden voor
koffie, vlaai, een drankje en zelfgemaakte hapjes
gezorgd en het Martinushonk was ook nog gezellig
versierd. Pastoor Sjef van der Maazen sloot later op
de avond ook aan, hij heeft eerst de H. Mis verzorgd

Pinksternoveen
Ook dit jaar zullen we in de Martinuskerk in Heeze de
Pinksternoveen bidden. Een noveen is afgeleid van
novena of novem dat “negen” betekent. En zoals voor
alles geldt in de katholieke kerk: ook dit is niet zomaar
een “toevallig idee” maar is stevig gegrondvest in de
Heilige Schrift en de traditie. Want het bidden van de

in Geldrop. De persoonlijke giften die Pater Mervin

noveen gaat terug naar de periode waarin Maria en

mocht ontvangen heeft hij aan de parochie ter

de apostelen na de Hemelvaart van Jezus Christus

beschikking gesteld. Samen met de opbrengst van

bijeen bleven in gebed. In die traditie treden wij, als

de collecte wordt het gehele bedrag (€ 800) bestemd

de trommels en bazuinen zich vermengd met het

we de negen dagen van Hemelvaart naar Pinksteren

voor de werken van barmhartigheid ten behoeve van

samenkomen in de kerk in Heeze om daar te bidden.

Nicasiusviering

geluid van misbellen en vogelzang, de kaarsjes bij het

de arme kinderen. Dit wordt door de congregatie

En in de Pinksternoveen wordt gebeden dat we

Mariabeeld flakkeren in de wind, dan is er feest in de

`The Heralds of Good News` van Pater Mervin in

onder de werking van de Heilige Geest naar ieders’

Na de nationale bedevaart gedenken we de heilige

pastorietuin van Heeze en in de hemel erboven!

India gedaan.

mogelijkheden kunnen bouwen aan Christus’ Kerk.

Nicasius tijdens een openluchtmis om 11.00 uur. De

Kom dit jaar ook eens langs, met uw kinderen of

Het was een bijzonder geslaagde avond waarbij

Aansluitend wordt dan de H. Mis gevierd. Is het voor

jaarlijkse plechtigheid vindt plaats op de zondag van

misschien samen met de kleinkinderen. Het zal

geconstateerd

van

u niet mogelijk om (al) deze negen dagen aanwezig

of na 9 juli. Dit jaar is dat op zondag 14 juli. De heilige

iedereen goed doen!

saamhorigheid in de kerk juist niet de krant halen.

te zijn, helemaal geen probleem! U kunt ook van huis

Mis vindt in de openlucht plaats in buurtschap

Goed om dat te bedenken, als u de krant ´s morgens

uit meebidden.

Kreijl, de plek waar Nicasius volgens de overlevering

openslaat!

vieren. De Mis begint om 11.00 uur.
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Viering verjaardag
Pater Mervin

werd,

dat

zulke

avonden
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LEENDE

Een rondleiding of
beklimming in de Toren
St. Petrus’ Banden kerk

STERKSEL

De Sint-jansviering in
Leenderstrijp

De Leendenaren zijn al vele jaren trots op het
monumentale kerkgebouw in het centrum van hun
dorp. In het verleden hebben al veel mensen, van

gedeelte) mogelijk is.

Het kleinste
kerkdorpje van de
H. Nicasiusparochie

U kunt een rondleiding aanvragen bij:

De kerk in Sterksel is gewijd aan de H. Catharina

Of het nu is in de winkel, het dorpshuis, de dorpsraad

Lenie Mijs:

van Alexandrië en is ruim 90 jaar geleden

of de buurtcontactpersonen of in de Kerk of waar

tel. 040-2062225; email leniemijs54@gmail.com

gebouwd. Het is een compact gebouw. Mensen

niet. Zij geven het dorp en daarmee ook de parochie

Jac Staals:

zitten als het ware dicht rond het altaar alsof zij

het sociale gezicht waardoor we één gemeenschap

aanzitten bij het laatste avondmaal van Jezus.

zijn.

50 Jaar geleden is dit tafereel in het priesterkoor

We gaan nu richting Pasen, een tijd van bezinning.

dichtbij of veraf, aangegeven dat zij graag de kerk
eens van binnen willen zien en bewonderen. Dat
kan !!
Op verzoek verzorgen wij leerzame en boeiende
rondleidingen door de kerk, waarbij ook een
beklimming van de fraaie toren (t/m het stenen

tel. 040-2061857; email staalsjm@outlook.com

De eerste vermeldingen van een kapel van St. Jan te
Leende dateren van kort na het jaar 1400.

De kosten voor de rondleiding bedragen voor de kerk
3 euro per persoon en voor de kerk in combinatie

In de loop van de 20e eeuw ontstonden de eerste

geschilderd, na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-

Op Goede Vrijdag gaf Jezus zijn leven, waarmee Hij

met de toren 5 euro per persoon. De opbrengsten

georganiseerde groepsbedevaarten naar de kapel.

1965). Een vooruitstrevende blik. Nu is de tijd weer

de weg aangaf: offers brengen voor het goede doel

komen geheel ten goede aan het onderhoud van

Sinds

een

wat veranderd en wordt het gebeuren rond het

en daardoor God dienen. Met Pasen vieren we dat

onze prachtige monumentale kerk.

eucharistieviering in de open lucht gehouden aan de

altaar als hoogheilig gezien en het liefst met enige

Jezus is verrezen. Dat is ook ons einddoel.

1962

wordt

op

24

juni

jaarlijks

voet van de kapelberg. Het bisdom verleende toen
goedkeuring aan de jaarlijkse mis met wijding van de
Sint-Janstrossen.
De Sint-Jansviering wordt elk jaar door het gilde St.-Jan
Baptista in overleg met de parochie georganiseerd.
Vanaf café ‘De Hospes’ vertrekken de gildebroeders
en -zusters met ruiter en paard, tamboers en
bazuinblazers, koning en schildendragers en met
de vendeliers naar de kapel. De jeugd van ‘Jong
Nederland’ sluit zich hierbij aan, gevolgd door vele
pelgrims met hun Sint-Janstrossen.
Voor meer informatie zie website Nicasiusparochie
locatie Leende.
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afstand tot het kerkvolk.
Veel mensen voelen dat van nature ook. Vaak zijn
in onze kerken de eerste banken het minst bezet.
Zo ook tijdens de carnavalsmis in Sterksel. De
hoogheden gingen toch het liefst in de tweede bank
zitten en dan nog een beetje verscholen achter het
formidabel spelende Gèr van Huis. Alles bij elkaar
was het weer een mooie dienst waar een aantal
mensen zich vol voor heeft ingezet.
Ja, al loopt het aantal kerkbezoekers wat terug,
Sterksel kan op alle gebieden nog terugvallen op
een groot arsenaal vrijwilligers. Velen zijn ook lid van
onze parochie en je ziet ze op alle plaatsen.
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Overzicht vieringen tijdens de Goede Week
H. Brigidakerk (Geldrop)
Vooravond Palmzondag
Palmzondag

13 apr.
14 apr.
15 apr.
16 apr.

Witte Donderdag

18 apr.

Goede Vrijdag

19 apr.

Paaszaterdag
1ste Paasdag
2de Paasdag

20 apr.
21 apr.
22 apr.

19.00 u.
11.00 u.
12.30 u.
09.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
21.45 u.
15.00 u.
19.00 u.
21.45 u.
21.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

eucharistieviering, wijding en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering, wijding en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering
eucharistieviering in de kapel van het St. Antonuishuis
Boeteviering en biecht gelegenheid
eucharistieviering aansluitend aanbidding
dagsluiting
Kruisweg
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer met aansluitend aanbidding
dagsluiting
Paaswake
eucharistieviering
eucharistieviering

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Palmzondag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
1ste Paasdag

14 apr.
19 apr.
20 apr.
21 apr.

09.30 u.
15.00 u.
19.00 u.
09.30 u.

eucharistieviering en wijding en uitreiking palmtakjes
Kruisweg
Paaswake speciaal voor kinderen
eucharistieviering

H. Martinuskerk (Heeze)
Vooravond Palmzondag
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag

13 apr.
14 apr.
16 apr.
18 apr.
19 apr.

Paaszaterdag
1ste Paasdag
2de Paasdag

20 apr.
21 apr.
22 apr.

19.00 u.
11.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
15.00 u.
19.00 u.
20.30 u.
11.00 u.
11.00 u.

eucharistieviering en wijding en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering en wijding en uitreiking palmtakjes
Boeteviering en aansluitend eucharistieviering
eucharistieviering aansluitend aanbidding
Kruisweg
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Paaswake
eucharistieviering
eucharistieviering

H. Luciakerk (Mierlo)
Vooravond Palmzondag
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag

13 apr.
14 apr.
15 apr.
18 apr.
19 apr.

Paaszaterdag
1ste Paasdag

20 apr.
21 apr.

2de Paasdag

22 apr.

14 apr.

Goede Vrijdag

19 apr.

Paaszaterdag
1ste Paasdag
2de Paasdag

20 apr.
21 apr.
22 apr.

10.00 u.
11.15 u.
15.00 u.
19.00 u.
21.00 u.
11.00 u.
10.00 u.

eucharistieviering, wijding en uitreiking palmtakjes
gezinsviering
Kruisweg
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Paaswake
eucharistieviering
eucharistieviering

Op woensdag 17 april is iedereen uitgenodigd om 19.00 uur in de St. Jan te Den Bosch voor de Chrismamis, waar
de oliën gewijd worden door Mgr. De Korte.
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eucharistieviering en wijding en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering en wijding en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering (Hof van Bethanië)
gebedsviering (Hof van Bethanië)
Kruisweg
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Paaswake
eucharistieviering
gezinsviering
eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Vooravond Palmzondag
13 apr.
19.00 uur
Witte Donderdag
18 apr.
19.00 uur
1ste Paasdag
21 apr.
09.30 uur
Kapel Providentia/Kloostervelden (Sterksel):
13 apr.
18.30 uur
20 apr.
18.30 uur

eucharistieviering en wijding en uitreiking palmtakjes
eucharistieviering aansluitend aanbidding tot 21.00 uur
hoogmis m.m.v. parochieel koor
woord- en communieviering
woord- en communieviering

Bijzondere vieringen
Geldrop

14 april
12 mei
19 mei
30 mei

Mierlo

27 april
10 juni

Heeze

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
Palmzondag

17.00 u.
09.30 u.
18.30 u.
15.15 u.
15.00 u.
19.00 u.
20.30 u.
09.30 u.
11.00 u.
09.30 u.

Leende

Bedevaart

9.30 u.
11.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

Gildemis Sint Joris Gilde in HH.Maria en Brigidakerk
Eerste Communieviering in HH. Maria en Brigidakerk
Eerste Communieviering in H. Brigidakerk
Mis met Geldrops Muziekcorps in H.Brigidakerk
Onthulling schildje aan de meiboom
Korenmiddag met Mierlose koren

13 april
5 Mei
16 mei
26 mei
14 juli
18 aug.

10.00 u.
11.00 u.
19.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.00 u.

Gildemis St. Joris
Mis met mannenkoor Mierlo t.g.v. 200-jarig jubileum
Mis Vrouwen van Nu
Eerste Communieviering
Feest van de Heilige Nicasius van Heeze op het Nicasiusplekske (Kreijl)
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin

27 april
8 mei
26 mei
17 juni
22 juni
24 juni
7 juli
19 aug.

10.00 u.
15.00 u.
10.30 u.
9.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
10.00 u.
9.00 u.

Koningsdag mis met Gilden
Mariaviering
Eerste Communieviering en 14.00 uur concert Leends Accoord
St. Jan Baptista – Strijp kermismaandag
Gezinsviering einde schooljaar
St. Jansviering bij de kapel + Gilde – openluchtmis
Mis met mannenkoor Mierlo t.g.v. 200-jarig jubileum
Gilden Mis – kermismaandag

Naar Ommel :
Naar Handel:
Naar Brielle:

Mierlo 13 mei, Leende 18 mei, Heeze 10 juni
Geldrop: 29 en 30 juni
6 juli
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Brigida Concertserie 2019
In de Heilige Brigidakerk staat een monument: het
grote orgel, gebouwd door Vollebregt (1849) en
Smits (1894). Na de restauratie in 2004 heeft het
orgel ruimere mogelijkheden gekregen. Het is ook
geschikt om in concerten te worden gebruikt. Dit
orgel heeft een paar registers van buitengewone
kwaliteit. Bijvoorbeeld de Voix Céleste. Hemelse
stem, betekent dat. En het geluid hiervan lijkt ook
echt op een luikje naar de hemel.
Voor de Stichting Brigidaconcerten is het ieder jaar
weer een prachtige opgave om te komen met een
programma dat gebaseerd is op het werk van een
componist en ruimte geeft aan topmusici. Het crème
de la crème komt naar Geldrop, zoals winnaars van
het internationale improvisatieconcours Haarlem, of
de organist van de enige Domkerk in Nederland, of
vermaarde buitenlandse organisten.

zaterdag 6 juli
zaterdag 13 juli
zaterdag 20 juli
zaterdag 27 juli
zondag 4 aug.
zaterdag 10 aug.
zaterdag 17 aug.
zaterdag 24 aug.
zaterdag 7 sept.
zaterdag 14 sept
zondag 15 dec.

16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
15.00 uur

Voor 2019 is de keus van de programmacommissie
gevallen op de componist George Freiderich Händel
(1685–1759). Händel is een componist die Duitsland
verruilde voor Engeland. De culturele, wederzijdse
inspiratie tussen het Continent en het ‘Fairest Isle’
vinden we in optimale vorm terug in leven en werk
van George Friedrich Händel.
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een
concert georganiseerd in de adventstijd, met de
gebroeders Euwe en Sybolt de Jong op harmoniums
en een vocaal dubbelkwartet. De zangers vulden op
een imposante wijze de prachtige akoestiek van de
Brigidakerk. Zó mooi kan de Brigida klinken! Dit heeft
ertoe geleid dat we weer zo’n concert organiseren.
Zou de Brigida dit jaar te klein blijken te zijn?

Marja van der Ploeg (Amsterdam), orgel, en Esther van der Ploeg, hobo
Gonny van der Maten (Soest), orgel
Kirstin Gramlich (Deventer), orgel
Lidia Ksiazkiewicz (Laon), orgel
Anne-Gaëlle Chanon (Compiègne), orgel
Petra Veenswijk (Delft), orgel
Willeke Smits (Leiden), orgel
Margreeth Chr. de Jong (Middelburg), orgel
Jelena Bazova (Breda), orgel
Tannie van Loon (Eindhoven), orgel
Adventsconcert door Ensemble Dejongdejongplus: Euwe de Jong (Assen) en
Sybolt de Jong (Tolbert), orgel en harmoniums, vocalisten en instrumentalisten
Stichting Brigidaconcerten, contact via brigidaconcerten@gmail.com, of 040 – 2856240

Onze mooie
parochiegebouwen
Onze parochie beschikt over vele mooie en

in Heeze, Leende, Mierlo en Zesgehuchten te

imposante gebouwen. Veel van deze gebouwen zijn

verkopen. Als eerste stap hiertoe is ondertussen

een rijksmonument. Het beheer van deze gebouwen

gestart met een taxatie van deze gebouwen.

en (de voorzieningen voor) het onderhoud kost veel
geld. Zo wegen bijvoorbeeld de jaarlijkse collecte

Het is ons duidelijk dat dit een pijnlijke beslissing is.

inkomsten nauwelijks op tegen de stookkosten van

Velen van u zien de pastorie als een ankerpunt van

onze gebouwen. Meer dan de helft van onze uitgaven

uw gemeenschap. Een gebouw met een belangrijke

gaat op aan de gebouwen.

sociale functie. Om deze pijn enigszins te verzachten
is het derhalve de bedoeling, dat er voorlopig, in elke

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat ook in

kern een ruimte voor samenkomst overeind blijft.

onze parochie het kerkbezoek afneemt. Dit betekent

Daarnaast moet deze ruimte ook gelegenheid bieden

dat we met minder parochianen, de stijgende kosten

om administratieve taken uit te voeren. De lokale

moeten dragen. Tot nu toe is dat overigens redelijk

kernteams zijn verzocht om hiertoe met voorstellen

gelukt. In 2017 waren de inkomsten van onze

te komen. Hier en daar zijn er al initiatieven en

parochie nog hoger dan de uitgaven.

voorstellen voor een ´beperkte´ pastoriefunctie.

Om ook in de toekomst financieel gezond te blijven,

Het verdient natuurlijk de voorkeur dat de nieuwe

is het onvermijdelijk om op onze grootste kostenpost

functie van de pastorie maatschappelijk relevant is.

te bezuinigen. Het bestuur vindt het, samen met het

Echter we verkopen de pastorieën niet uit luxe. De

pastorale team, van belang om onze lokale kerken

opbrengsten van de verkoop worden belegd. De

zo lang als enigszins verantwoord is open te houden.

jaarlijkse dividenden kunnen worden aangewend

Naast onze kerken zijn onze belangrijkste onroerende

voor het onderhoud van onze kerken. Dit betekent

zaken de pastorieën. Het zijn veelal grote gebouwen

dat verkoop alleen plaats kan vinden tegen

welke door slechts één persoon, of helemaal niet

marktconforme prijzen.

meer worden bewoond. In de afgelopen tijd hebben
we reeds afscheid genomen van onze pastorieën in

We

hopen

dat

we

met

de

verkoop

van

Sterksel alsmede van één van de pastorieën in de

bovengenoemde pastorieën voldoende inkomsten

Stationsstraat in Geldrop.

kunnen genereren om onze kerken langer open te
kunnen houden.

Het bestuur is van mening, dat het financieel niet
langer verantwoord is om in de verschillende locaties

Bestuur Parochie H. Nicasius.

grote pastorieën aan te houden. Wij zijn dan ook
voornemens om in de loop van 2019 de pastorieën
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ALGEMEEN

Algemene mededelingen

Met ingang van 1 februari 2019 heeft onze

Dank voor uw deelname! Onder het motto ‘Geef voor

Waar neem ik mijn petje
voor af?

je Kerk’ was ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans.

Voor alle vrijwilligers die in de parochie belangeloos

ons parochiebestuur. Sindsdien bekleedt pastoor

hun werk doen. Als je de werkgroepen in elke

Sjef van der Maazen weer de functie als voorzitter

locatie van onze parochie optelt en ziet hoeveel

van het parochiebestuur. We zijn Mgr. Mutsaerts

mensen bij elke werkgroep betrokken zijn, dan sta

zeer dankbaar voor het vele goede werk dat hij

je versteld. Hoe zou de parochie zonder de inzet

samen met het bestuur heeft verzet voor onze

van deze personen kunnen draaien? Ondenkbaar!

Nicasiusparochie en wensen hem voor de toekomst

Ieder draagt op zijn manier een steentje bij en werkt

Gods zegen toe en alle goeds.

Actie Kerkbalans 2019
Gelukkig hebben velen onder u gereageerd op de
uitnodiging om mee te doen aan deze jaarlijkse
ondersteuningsactie voor onze Nicasiusparochie.
Voor al die financiële steun willen we u van harte
danken. Danken willen we ook al die mensen
ter plekke die zich als vrijwilliger ieder jaar weer
inspannen om de Actie te doen slagen.

Nationale Bedevaart
Martelaren van Gorcum
Brielle op zaterdag 6 juli
2019

Parochiebestuur

En het gaat niet enkel om het werk, maar ook om de

Het parochiebestuur draagt zorg voor de financiën en adviseert over het pastorale beleid. Ook belangrijk, alleen
het parochiebestuur kan namens de parochie overeenkomsten aangaan.

gezelligheid en saamhorigheid onder elkaar. Zo haal
je weer voldoening uit je taak en werk je met plezier
om de klus te klaren. Dat hoor ik - Anneke Hulsen

2015 zijn we ieder jaar met een groep pelgrims naar

verbondenheid in de vele werkgroepen is groot en het

Brielle gegaan om deel te nemen aan de Nationale

sociale aspect spreekt de mensen erg aan. Je bent er

Bedevaart. Een van de martelaren van Gorcum, de

ook voor elkaar; dat geeft steun en bemoediging om

heilige Nicasius, heeft namelijk zijn wortels in Heeze,

vol te houden en door te gaan. Deze inzet waarderen

waar hij geboren en getogen is. In Brielle waar we

wij als bestuur door de vrijwilligersavonden, zoals die

telkens zeer gastvrij ontvangen worden, mogen

er waren in 2016 en 2018 in Geldrop, Heeze, Leende

we deelnemen aan de H. Mis die normaliter wordt

en Sterksel. Dit najaar staat voor de eerste keer ook

voorgegaan door de bisschop van Rotterdam, Mgr.

zo´n vrijwilligersavond in Mierlo gepland. Hiermee

H. van den Hende. Na de H. Mis is er een pauze

willen we onze dank naar al deze mensen uitspreken.

voor de lunch. In de namiddag vindt de kruisweg

Ga vooral zo door waar je mee bezig bent. Dan neem

plaats op het martelaarsveld. Daarna wordt er in

ook ik mijn petje voor jullie af.

de plek waar de martelaren terecht zijn gesteld. U
allen bent uitgenodigd om deel te nemen aan deze
inspirerende dag.

Den Bosch eervol ontslag gekregen als voorzitter van

voor elkaar dan alleen.

- als ik met vrijwilligers in de parochie spreek. De

aansluitend een sacramentsprocessie die voert naar

hulpbisschop Mgr. Mutsaerts van de bisschop van

samen met de eigen groep, want samen krijg je meer

Sinds de oprichting van onze Nicasiusparochie in

de bedevaartkerk een gebedsdienst gehouden met
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Afscheid Mgr. Mutsaerts
als voorzitter van het
parochiebestuur

Met name behoort tot de taak van het parochiebestuur:
1. het bestuur over de roerende en onroerende
zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen;
2. het verwerven en ontvangen van geldelijke
bijdragen van de parochianen, alsook van
andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van
de parochie;
3. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve
van de parochie;
4. het verlenen van financiële medewerking aan
taken, welke geacht kunnen worden te behoren
tot het terrein van de parochiële zielzorg;
5. het nakomen van verplichtingen, welke op de
parochie als deel van het dekenaat, van het
bisdom en van de gehele Kerk rusten;
Het parochiebestuur heeft voorts als taak samen met
de pastorale raad/parochievergadering, de pastoor,
andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s)
te adviseren over pastoraal beleid.

Parochiebestuur
Pastoor Sjef van der Maazen, voorzitter
Joep Baggerman, vicevoorzitter, kerkbalans
Wim van Bree, secretaris
secretariaat@parochienicasius.nl
Leon Liebreks, penningmeester
penningmeester@parochienicasius.nl
John Hessels, beheer
Anneke Hulsen- Walen, vrijwilligers

Bereikbaar via:
Parochiecentrum St. Antoniushuis
Stationsstraat 21
5664 AP Geldrop
Kantoor: 040-2862364
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Los de woordzoeker op en stuur het verborgen
woord op naar
redactie@parochienicasius.nl
onder de winnaars worden 5 prijsjes verloot.
ANTONIUS
BEDEVAART
BIECHT
BRIELLE
BRIGIDA
CATHARINA
COMMUNIE
DIAKEN
DOPEN
GEBED
GELDROP
HEEZE
HUWELIJK
KAARS
KERK

KRUIS
LEENDE
LUCIA
MARTINUS
MIERLO
NICASIUS
OMMEL
PAROCHIE
PASEN
PASTOOR
PATER
PETRUSBANDEN
SACRAMENTEN
SAMEN
STERKSEL

UITVAART
VORMSEL
VUUR
WIJDING
ZALIG
WIJ

Doolhof

Nico is zijn handbel kwijt,
kun jij hem helpen?

De verloren zoon komt thuis, zoek de 10 verschillen

foto: Machiel Lock

