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VOORWOORD

Beste parochianen,

Inhoudsopgave

Het Kerstnummer van het Nicasiusnieuws ligt nu
voor u. Er is veel geschreven over de parochieactiviteiten rondom Kerstmis, maar ook de tijd erna
krijgt aandacht. U zult merken dat de indeling van
het Nicasiusnieuws met louter informatie per kern
ruimte gaat maken voor overkoepelende informatie
uit onze gehele parochie. Natuurlijk blijven we ons
focusseren op nieuws en wetenswaardigheden uit
onze eigen Nicasiusparochie.
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nieuwe gebeurtenissen staan. Je staat voor een
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beurt een stap in zijn richting te zetten, om zijn

en werkkring, een nieuwe arts. Het zijn allemaal van

liefde te aanvaarden, om de wonden van ons hart te

die zaken die mensen soms een beetje, of een beetje

genezen, om ons hart biddend open te stellen voor

veel, bezorgd kunnen maken en soms zelfs angstig.

die liefde, opdat onze angst mag worden tot vreugde.
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We denken dat u deze uitgave weer met veel plezier
zult lezen. Uw redactie probeert iedere uitgave
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wens ik u allen van harte toe!
Hoeveel te meer geldt die angst wanneer mensen in
contact komen met het goddelijke. Als er iets is wat

Namens het pastorale team en het parochiebestuur

anders is dan wij, dan is het God wel. Die vrees treffen

wens ik u allen:

we daarom ook aan in veel verhalen rond Kerstmis,
waar God binnentreedt in de levens van mensen.

Zalig Kerstfeest!

In de kerstverhalen, zoals die ons zijn overgeleverd
in de evangelies, zien we hoe dat contact met het

Pastoor Sjef van der Maazen

goddelijke, vrees bij mensen te weeg brengt. We
zien het zowel bij Maria, Jozef als bij de herders in de
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nacht van Jezus’ geboorte.
Telkens zijn bij die contacten hemelse boodschappers
-engelen- betrokken. Het bijzondere echter van de
hemelse boodschappers is, dat ze de mensen niet
de stuipen op het lijf willen jagen, maar juist gerust
willen stellen. We kennen allemaal de woorden van
de engel aan de herders uit het kerstevangelie:
Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle
boodschap die bestemd is voor heel het volk. (Lc. 2,
10) Geen angst dus, maar vreugde! En misschien is
dat wel het meest verrassende van Kerstmis in het
contact tussen God en mens, dat Hij niet onder ons
komt als een afschrikwekkend wezen, maar als een
kwetsbaar Kind dat vertedering wekt, als teken van
zijn liefde. God wil ons met zijn liefde niet kwetsen,
zijn liefde is teder, daarom is Hij als een Kind onder

De volgende uitgave van het Nicasiusnieuws verschijnt rond 20 maart 2020.
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ons gekomen. Daarmee zegt Hij ons: Mens, wees
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Kerstmis 2019
door pater Mervin

De donkere decembermaand is weer aangebroken.
En Kerstmis, feest van de geboorte van Jezus
Christus, komt dan langzaam in beeld. Maar wat
is Kerstmis nu eigenlijk? Waar staat het voor en
wat betekent het? Gelukkig is voor de trouwere
kerkganger onder ons, de wezenlijke betekenis
van Kerstmis nog wel bekend. Maar voor veel
anderen, voor niet meer zo kerk betrokken
mensen en voor heel veel jongeren, heeft Kerstmis
inmiddels een heel andere betekenis en invulling
gekregen. Lekker eten en drinken met elkaar. Alle
aandacht voor opmaak en voor uiterlijk vertoon.
Kortom, veel show en glitter. Dat is Kerstmis anno
nu voor hen. Of toch niet?
Laat ik u een kort verhaal vertellen. Ik heb ‘t ook al
eerder gebruikt in een preek. Want de boodschap die
eruit spreekt, die vind ik nog steeds actueel. Een non
(Religieuze Zuster) woonde in een klooster, vlak naast
een bouwplaats. Zij stoorde zich behoorlijk aan het
grove taalgebruik van de bouwvakkers. Daarom besloot
ze om eens wat tijd met hen te gaan doorbrengen.
Zodat ze hen wat meer beschaving en ook het verhaal
van Jezus kon vertellen. Zo wilde ze proberen bij hen
van haar geloof te getuigen en hen iets mee te geven.
Ze besloot haar boterham mee te nemen om die bij de
bouwvakkers op te eten en dan met hen ook te praten.
Ze nam haar gevulde trommeltje en liep naar de plek,
waar de mannen zaten te eten. Met een vriendelijke
glimlach trad ze op hen toe, en vroeg: “En mannen,
kennen jullie ook Jezus Christus?” De bouwvakkers
schudden hun hoofd en keken elkaar wat verbaasd
aan. Eén van de werknemers keek omhoog naar waar
arbeiders aan het werk waren en riep: “Kent iemand
van jullie daar, Jezus Christus?” Een van de arbeiders
riep naar beneden: “Waarom?” Waarop de ander
weer antwoordde: “Omdat zijn vrouw hier is, met zijn
eten”.
De onwetendheid van deze mensen klinkt ons in
eerste instantie wel grappig in de oren. Maar het zegt
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en betekent vooral ook wel iets, voor ons, mensen–
van–deze–tijd. Zelf ervaar ik dat eveneens. Dat
mensen vooral een gelovige achtergrond missen.
Maar als we de gedachte aan Kerstmis levend willen
houden, dan zullen wij, ouderen, steeds het echte
verhaal moeten blijven vertellen. De boodschap van
Kerstmis als vredesfeest moeten blijven doorgeven.
Die boodschap van hoop en van een nieuw begin
blijven voorleven. Kerstmis is niet enkel het feest van
de romantiek, van een kind in een kribbe. Ook niet
van overdadige verlichting. Van versiering van huizen,
straten en pleinen. En ook niet van rijkelijk eten en
drinken. Nee, dat is Kerstmis nou juist niet. Wat het
wel is: De komst van God zelf in ons midden. En dan
geen God van macht, rijkdom en eigenbelang. Maar
een God, die als een arm en kwetsbaar kind onder ons
kwam. Het zou mooi zijn als Kerstmis in die betekenis
nog door iedereen zou worden verstaan. De geboorte
van de moed, het geloof en het vertrouwen om de
werkelijkheid onder ogen te zien. Om mee te werken
aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid
voor alle mensen.
Het verhaal van de drie koningen zegt ons dat wij
het Licht van Christus moeten volgen. Niet dat van
Herodes of van zijn paleis. Lang voor dat Christus werd
geboren, waren de wijzen uit het oosten al begonnen
aan hun reis. Ze hadden de hoop en de verwachting
het kind Jezus te vinden en het eer te brengen. De
tocht van de koningen was succesvol, omdat ze de
ster bleven volgen. Zo zal dat in ons leven ook eigenlijk
moeten zijn. Christus als licht voor de wereld, die als
een ster voor ons uit gaat om ons te leiden. Om ons
op het juiste pad te houden.
Tijdens hun tocht naar Bethlehem waren de koningen
de ster even kwijt, verblind als ze waren door de lichten
van het paleis van Herodes. Alles wat wij onderweg
tegenkomen, de wereldse geneugten en vele andere
verleidingen kunnen ook voor ons een gevaar vormen
om de blik op Gods weg gericht te blijven houden.
Daarom is de ster ook voor ons een teken van
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herinnering. Om het licht van Christus tijdens ons
hele leven te blijven volgen. De koningen namen
geschenken mee: goud, wierook en mirre. Want een
belangrijk persoon gaf men kostbare geschenken,
een koninklijk eerbetoon. En wat bieden wij Jezus aan,
als we Hem met Kerstmis onze eer gaan brengen?
We kunnen het onderweg vergaren, door steeds
goed te doen en goed te zijn voor ieder ander. En
vooral ook door Hem zo met Kerstmis een warme
ontvangst en plaats te geven in onze wereld, in ons
eigen hart en in ons eigen leven. En voor de ouderen
onder ons, om dit ook door te geven aan de jongere
generatie. Ik wens u allen van harte een gezegend
Kerstfeest toe.

Bidt u mee?
Het gaat goed met de Nicasiusparochie. Mede
dankzij u allen en daar zijn we heel dankbaar voor.
Maar we kunnen nog groeien: groeien naar méér
parochianen, groeien in verdieping van ons geloof.
We willen gaan nadenken hoe we dit gestalte kunnen
gaan geven.
Denkt u met ons mee? Bidt u met ons mee hiervoor?
Want het gebed is krachtig en vermag veel. We
zouden het geweldig vinden als u, die dit leest, met
ons meebidt. Ieder op zijn eigen wijze, tijd en plaats.
Met het oog op dat bidden voor onze
Nicasiusparochiegemeenschap is ons bij de
oprichting van de parochie in 2015 een gebed
aangereikt in de informatiebrochure. We geven het
voor ieder die met ons mee wil bidden nog een keer
weer:

inspireren om iedere dag de goede vruchten voor te
brengen van liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid
en geduld. Mogen deze vruchten ons helpen om
in eenheid onze parochie op te bouwen en om tot
zegen te worden voor al uw mensen. Dat vragen wij
U, op voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk,
door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Bidden hangt natuurlijk niet van een bepaald
gebed af. Veel is er mogelijk. Ons is ook een gebed
aangereikt voor de ‘kortere bidders’ en voor elk
moment van de dag:
Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God,
Redder van de wereld (Koning der koningen), ontferm
U over ons en over de Nicasiusparochie en laat haar
groeien en bloeien.
Het zijn voorbeelden. Gods goede Geest kan uit
ons hart ongetwijfeld nog veel meer goeds laten
ontspringen.
Gods zegen! Pastoor Van der Maazen en pastyoraal
team Nicasiusparochie.

Gebed voor de parochie
Vader in de hemel, wij danken U voor het wonder van
het leven dat we mogen vieren en voor alle weldaden
die U ons hebt gegeven. Bovenal danken wij U voor
Jezus, Uw Zoon, die ons menselijke bestaan heeft
willen delen en ons uit liefde heeft verlost door zijn
lijden, kruis, en verrijzenis. Door ons doopsel mogen
we beleven te delen in zijn verlossende liefde. Zo zijn
we geroepen om samen uw gezin, uw Kerk, te vormen
wereldwijd en hier in Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo
en Sterksel.
Hemelse Vader, schenk ons in Jezus’ naam
overvloedig uw heilige Geest; dat die ons hart mag
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Adventstijd
Met de eerste zondag van de advent, dit jaar op 1
december, vangt het nieuwe liturgische jaar aan in
de RK Kerk. Het liturgische jaar begint dus niet op
1 januari en dat is niet zonder reden. Want in de
cyclus van één jaar, viert de RK Kerk haar belangrijke
Hoogfeesten, met daartussen de feesten en de tijd
door het jaar. En dan is het logisch om te beginnen
met de tijd van de grote verwachting: de verwachting
van de komst van de Heer in tweeërlei opzicht:
de komst van het Jezuskind en de komst van de
Verrezen heer. Als we ons eerst concentreren op
de menswording, de geboorte van het Jezuskind,
dan horen we in de lezing van de Kerstnacht hoe de
profeet Jesaja al meer dan 700 jaar vóór de geboorte
van het kind Jezus, hierover zijn profetie uitspreekt
(Jes. 9,5). En deze profetie is van generatie op
generatie overgeleverd. Van generatie op generatie
werd gebeden en gesmeekt om de komst van de
grote Verlosser tot aan de geboorte van Jezus in de
stal in Bethlehem. Ten tweede wachten wij, levende
in de tijd na Zijn verrijzenis, op Zijn wederkomst
zoals in de Handelingen van de apostelen en de
brieven van Paulus wordt beschreven. Als u in de
advent op zondag naar de H. Mis gaat, dat zult u deze
verwachtingen ook terugvinden in de lezingen van die
zondag. In de eerste lezing zal iedere adventszondag
gelezen worden uit het bijbelboek Jesaja. En de
tweede lezing wordt telkens genomen uit een van
de brieven van Paulus en Jakobus waar gesproken
wordt over de wederkomst van de verrezen Heer.
De adventstijd nodigt ons uit, om ons te verdiepen
en ons aan te sluiten bij de verwachtingsvolle hoop
en het onwankelbare vertrouwen van Gods volk
onderweg door gebed, door eens extra naar de H.
Mis te gaan bijvoorbeeld op een door-de-weekse
dag, door de werken van barmhartigheid, door meer
en meer te houden van onze naasten.
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Kerststallen
O Magnum Mysterium

kerstconcert op 15 december
Op zondag 15 december voert het Heezer Vocaal
Ensemble (HVE) een kerstconcert uit dat in het teken
staat van het mysterie van Kerstmis. Alle werken zijn
van Franse componisten uit verschillende periodes.
Op het programma staat o.a. Noël Nouvelet, één van
de vroege Franse kerstliederen. Het oorspronkelijk
Noël Nouvelet werd gezongen op Driekoningen en
was één van de populairste kerstliederen in de 16e
eeuw. Van Marc-Antoine Charpentier, 17e eeuw,
wordt een bewerking door het koor uitgevoerd van
In nativitatem Domini Canticum. Verder worden
werken ten gehore gebracht van componisten uit
de 19e eeuw: César Franck, Gabriel Fauré en Francis
Poulenc . Van deze laatstgenoemde componist wordt
het O Magnum Mysterium vertolkt. Het concert staat
onder leiding van Wim Reijnders, dirigent van het HVE.
Voor dit concert is een strijkersensemble geformeerd
bestaande uit Heidi van der Puijl, viool, Ine Troelstra,
viool. Marlène Heunen, altviool en Renke Prins,
cello. Daarnaast wordt het koor begeleid door Karin
van Tuel en Veronique van Kruijssen op blokfluit en
Kirstine Sturkenboom op klavecimbel/orgel.
Het concert wordt tweemaal uitgevoerd:
• Om 13.30 uur in de HH. Maria en Brigidakerk,
Papenvoort 4, Geldrop (Zesgehuchten)
• Om 16.00 uur in de Heilige Naam Jezuskerk
(Koepelkerk), Offermanstraat 3, Lierop.
De toegang is gratis. Wel bestaat de mogelijkheid om
aan het einde van het concert een gift te doneren.

De eerste kerststal werd door Franciscus van
Assisi gebouwd in het jaar 1223. Hij had officieel
toestemming gevraagd aan de paus om op
kerstavond een H. Mis te vieren buiten in een
grot.
Om het geboorteverhaal van de Zoon van God aan
de mensen over te brengen, had hij in deze grot
een kribbe neergezet, tezamen met een os en een
ezel. Met zijn medebroeders en de mensen uit
de omgeving werd in de donkere en koude nacht
rondom de kribbe in deze grot de H. Mis gevierd.
Op deze manier probeerde Franciscus de mensen
duidelijk te maken onder welke omstandigheden de
Zoon van God ter wereld kwam en dat we dit in grote
dankbaarheid mogen vieren in de kerstnachtmis:
een sterk staaltje van catechese. Dit was de aanzet
tot de traditie van de kerststal. In elk kerkgebouw
van onze parochie zal een kerststal aanwezig zijn en
op sommige plaatsen ook buiten de kerk. Maar als
we voor de kerststal staan, dan is het goed dat we
beseffen, dat het Jezuskind ons vraagt dat wij Hem
verwelkomen in ons hart. Hij wil een persoonlijke
relatie met ieder van ons. Hij wil hartverwarmend
zijn voor ons allen.
Als we met die intentie de kerststallen opbouwen
in onze kerken en onze huizen, dan gaan we met
een open hart naar de H. Mis in de kerstnacht,
zoals Franciscus het ook gedaan en bedoeld
heeft. Het laatste dat het Jezuskind wil, is een
bezienswaardigheid zijn, een onderwerp van
folklore, een kunstvoorwerp of een verzetje tussen
het worstenbrood en de glühwein door. Want dan
zetten we Hem alsnog in de kou, hoe mooi en hoe
groot de kerststal ook is.

Kindervieringen op eerste
kerstdag in Geldrop

In de HH. Maria en Brigidakerk (Zesgehuchten)
vindt er op eerste kerstdag om 12.00 uur een
kinderviering plaats. Samen met de kinderen wordt
er geluisterd naar het kerstverhaal met afbeeldingen
en knutselwerkjes maken.
Om 14.30 uur vindt er in de H. Brigidakerk (centrum)
Kindjewiegen plaats: Een speciale viering voor
peuters, kleuters en hun familie. Het kerstverhaal
wordt verteld, aangekleed met plaatjes en filmpjes
uit het boek van Dick Bruna. Tussendoor worden
er kerstliedjes gezongen die de kinderen misschien
al kennen. Na een half uurtje samenzijn wordt er
afgesloten. 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 de grote stal te bewonderen.
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“U ziet op de foto’s hoe gelukkig de kinderen zijn én kinderen in Leende herkennen hun schoenendoos”

Schoenendoosactie
Steeds opnieuw roept paus Franciscus de christenen

vinden op: www.actie4kids.nl Zondag 24 november zal

op zich bewust te zijn van hun missionaire opdracht.

er tijdens de mis van 11.00 uur gelegenheid zijn om

Als volgelingen van Jezus Christus dienen zij Zijn blijde

de doos in te leveren. Natuurlijk is het vrijblijvend om

boodschap uit te dragen, in woord en daad, jong

mee te doen, maar u wordt van harte uitgenodigd

en oud, als enkeling of als gezin of gemeenschap.

mee te doen.

Een concrete toepassing hiervan is bijvoorbeeld de
schoenendoosactie. Het is een prachtig initiatief

St.-Petrus’ Bandenkerk, Leende

dat binnen onze Nicasiusparochie steun vindt,

Sinds december 2009 wordt deze actie in de parochie,

maar nog niet bij iedereen bekend is. Binnen de

door de leden van de gezinsviering, georganiseerd.

Nicasiusparochie bestaan er twee kernen waar jaarlijks

Ze gaan nu het tiende jaar in. Het doel is: maak

de schoenendoosactie wordt gehouden. De werkwijze

een ander kind, ergens op een concrete plaats,

is echter heel verschillend. Hier volgt een toelichting:

gelukkig. Wij hebben hier veel speelgoed en ander
materiaal, wat we toch niet meer nodig hebben en
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H. Brigadakerk, Geldrop

waarmee we die kinderen blij kunnen maken. In de

Zoals Anne Klinkenberg in de nieuwsbrief van

parochiële nieuwsbrief werd de nodige aandacht voor

oktober schrijft, doet het jeugd- en jongerenkoor

deze actie gevraagd. Er worden geen transport- of

mee aan de schoenendoosactie via Actie4Kids. Deze

administratiekosten gevraagd. De schoenendozen

stichting organiseert jaarlijks een schoenendoosactie

worden

om kinderen in arme landen rond de kersttijd te

afgegeven of mee naar de kerk gebracht. Ze worden

verblijden met bruikbare en mooie spullen zoals

rond het altaar geplaatst en worden zo meegenomen

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. U wordt

in het offer van de eucharistieviering. Zoveel mooi

hierbij uitgenodigd om mee te werken aan deze actie.

versierde schoenendozen. In januari 2010 konden er

In de gele folder die vanaf 4 oktober achterin de kerk

180 schoenendozen of pakketjes meegeven worden

ligt, staat een sticker met jongen/meisje en de leeftijd

aan een Poolse pater die toevallig hier was en die daar

voor wie de schoenendoos bedoeld is. Plak deze

de kinderen in een Pools weeshuis ontzettend blij

op de versierde schoenendoos aan de buitenkant.

mee heeft gemaakt.

Ook moet de doos verzonden worden. Scheur

Ieder jaar opnieuw krijgen de kinderen of hun

daarom de geldenvelop los van de folder en vul het

ouders, nu via de digitale weg, bericht over deze

met € 5,- voor elke doos die je hebt gevuld voor de

schoenendoosactie. De laatste jaren gaan de dozen

transport- en organisatiekosten. De doos dient niet

en doosjes naar de kinderen in Gambia, waar Mieke

dichtgeplakt te worden, maar mag eventueel met

van den Heuvel actief is en waar Leendenaar Nico

een elastiek netjes gesloten worden. De dozen gaan

Maas ze persoonlijk naar toe gaat brengen, naast

naar een verwerkingscentrum en worden dan naar

allerlei ander schoolmateriaal. Zo heb je concreet iets

de uitdeellanden verzonden. Meer informatie kunt u

voor een ander over en maak je die ander gelukkig.

vóór

de

gezinsviering

op

kerstavond

De Heilige Familie
van Nazareth
Op de rondgang door de kerkgebouwen van onze
Nicasiusparochie, ontmoeten we deze keer de
H. Familie: Jozef, Maria en Jezus. Er is een speciale
feestdag gewijd aan de H. Familie. Dit feest vieren
we op de zondag na Kerstmis in het kerstoctaaf (de
periode van 25 december tot en met 1 januari), in
nauwe verbondenheid met het Geboortefeest van
Jezus. De Zoon van God die, tegen alle wereldse
verwachtingen in, niet geboren wordt in een prachtig
koninklijk paleis maar in een stal. Die niet met égards
onthaald wordt door de toenmalige regeerders en
notabelen, maar door eenvoudig herders. Die niet
op een troon wordt geheven maar door Herodes
al heel kort na zijn geboorte naar het leven wordt
gestaan. God handelt op al deze punten tégen onze
wereldse logica en verwachtingen in.
Maar zoals we oog moeten hebben voor wat er
niét gebeurt, moeten we ook oog hebben voor wat
er wél gebeurt: de Zoon van God wordt geboren in
een gezin, in een hechte, liefhebbende, gelovige en
biddende eenheid van man en vrouw die samen de
zorg en verantwoording dragen over de opgroeiende
Jezus. En niets bleef hen gespaard: Jozef die samen
met Maria die zwanger is, de tocht naar Bethlehem
moet ondernemen; de geboorte van Jezus in een
stal; de vlucht naar Egypte om het leven van Jezus
te beschermen; de drie dagen dat ze de 12-jarige
Jezus kwijt zijn geweest na hun pelgrimstocht naar
Jeruzalem. Paus Benedictus XVI beschrijft het zeer
mooi: “Het gezin is zeker een genade van God:
het laat doorschijnen wat Hij zelf is: Liefde. Een
volkomen gratuite liefde welke de grenzeloze trouw

ondersteunt, zelfs in de moeilijke momenten en
bij moedeloosheid.” (Benedictus XVI, Angelus, 28
december 2008, www.priorijthabor.com, de blogspot
van december 2014)

Jeugd en Brigida Anúna koor
Zondag 22 december

Het kerstconcert is één van de jaarlijkse tradities van
het Jeugd en Brigida Anúna koor. Een traditie die de
mensen op een muzikale manier samenbrengt in
een prachtige tijd van het jaar. Bovendien een zeer
mooie periode om te zingen met het koor, want
Kerstmis staat bij alle leden bovenaan het lijstje.
Doordat ze net na de zomervakantie al starten
met het repeteren van de kerstnummers, komen
ze al vroeg in de sfeer. Elk jaar opnieuw bekijken
ze weer hoe ze het kerstconcert gaan organiseren.
De ene keer zingen ze als koor alleen, de andere
keer werken ze samen met een muziekvereniging
of ander koor. Sinds een aantal jaren is er achter in
de Brigidakerk in de pauze van het concert ook een
kerstmarkt. De spullen zijn door de koorleden zelf
gemaakt. De kerk wordt op en top versierd. Iedereen
zet zich fantastisch in om dit concert tot een succes
te laten worden. En elk jaar opnieuw lukt dit. Het is
een geweldig samenzijn voor jong en oud.
Wilt u ook graag in de kerstsfeer komen, kom dan
op zondag 22 december om 19.00 uur naar het
kerstconcert. Locatie: Brigida Centrumkerk. De
koorleden kijken hier naar uit. Hopelijk tot dan.

9

KERSTMIS

KERSTMIS

zich onderweg bekommerde over armen en

mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn

hulpbehoevenden.

de eerste niet-Joden, ‘heidenen’, aan wie Christus

Mag ik tot slot nog even wijzen op een vroom

zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke vorm

gebruik, dat bijvoorbeeld heel sterk in Duitsland

is xx+C+M+B+yy, waarin voor ‘xx’ de eerste twee

en Oostenrijk leeft, de zgn. huiszegen? Omdat

cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor ‘yy’

Driekoningen vroeger een doopdag was, waarbij

de laatste twee cijfers. In 2020 staat er dan.

niet alleen het water door de priester werd

Driekoningen:

Feest van de openbaring des heren
door pater van Meijl

10

De redactie van het parochieblad heeft me

uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad.

gevraagd een artikel te schrijven over het feest

..... Een vloed van kamelen zal u overdekken,

van Driekoningen. Ik wil dit graag doen met de

dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners

aantekening dat we in de liturgie niet spreken

komen uit Seba, met goud en wierook beladen.”

van ‘Feest van Driekoningen’, maar ‘Feest van de

Onder invloed van deze tekst (en van Psalm 72:10)

Openbaring des Heren’.

zijn de wijzen koningen geworden, die reisden per

Wat is hier aan de hand?, vraagt u zich misschien af.

kameel.

Waarom die naamsverandering? Vroeger spraken

De drie wijzen kregen in de loop der eeuwen namen:

we toch alleen maar over Driekoningen.

Caspar, Melchior en Balthasar. In de katholieke

Het feest van Driekoningen heeft zijn oorsprong in

liturgie in Nederland en België spreken we niet

het bijbelse verhaal, opgetekend door Mat. 2, 1-18.

over het feest van Driekoningen, maar over het

De evangelist schrijft over de ‘wijzen uit het oosten’,

Hoogfeest van de Openbaring van de Heer. Dit feest

die een ster volgden op zoek naar de pasgeboren

wordt op de eerste zondag na 1 januari gevierd. In

koning der joden. Ze kwamen in Bethlehem aan en

veel Zuid-Europese landen is 6 januari een vrije

vonden daar het pasgeboren Kind Jezus, de koning

dag, omdat op deze dag het feest van Driekoningen

van de joden. Het goddelijk Kind maakt zich dus

wordt gevierd. De zogenaamde relikwieën van de

niet alleen bekend aan de herders = het joodse volk

Drie Koningen worden in een reliekschrijn bewaard

(feestdag van Kerstmis), maar ook aan alle volkeren,

in de dom van Keulen én daar op passende wijze

verpersoonlijkt door de wijzen. Vandaar de naam:

vereerd.

Epifanie van de Heer, Openbaring des Heren, d.w.z.

Vroeger bestond in onze streken het volksgebruik

God openbaart zich aan alle mensen.

dat kinderen rond het feest van de Openbaring van

In de bijbel wordt geschreven over ‘de wijzen’

deur tot deur gingen om geld te vragen voor een

of ‘de magiërs’. Het aantal wordt niet vermeld.

goed doel. De kinderen zongen dan een liedje over

Het betreft mogelijk astronomen, astrologen en

Driekoningen en werden daarvoor beloond met

natuurwetenschappers. In latere kerstverhalen

snoep of centen. De ster die de kinderen bij zich

(reeds bij de kerkvader Origines, 3e eeuw) zijn er

hebben, staat symbool voor de ster die de Wijzen

drie van gemaakt, wellicht omdat de wijzen drie

naar de geboorteplaats van Jezus leidde.

geschenken aanbieden: goud, wierook en mirre.

In Rusland bestaat een verhaal over een vierde

Deze tekst doet ons denken aan het woord van

koning, met de naam Artaban of Coredan, die

de profeet Jesaja 60,3.6: “Volkeren komen naar

te laat kwam om Jezus te aanbidden omdat hij

gezegend, maar ook het krijt, bestaat in vele landen
het gebruik om met het gezegende krijt de letters
‘C+M+B’ op de deur te schrijven, waarbij men
hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. De

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT

20C + M + B20
CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS

letters staan voor de Latijnse zegenspreuk ‘Christus

Besluit: het woord ‘Epifanie van de Heer’ of

Mansionem Benedicat’, wat betekent ‘Christus

‘Openbaring des Heren’ geeft bijbels gezien

moge dit huis zegenen’. En wat valt op? De letters

nauwkeuriger weer dan het woord ‘Driekoningen’

verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior

dat de christenen op die dag vieren.

en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die

Kerstconcert in de Brigidakerk
Zondag Gaudete, 15 december

In de adventstijd van 2018
is de Stichting
Brigidaconcerten er voor de eerste keer in geslaagd
om het gezelschap DeJongDeJongPlus naar Geldrop
te halen. Dit was een enorm succes. De organisatie
is zeer verheugd dat deze groep opnieuw naar
Geldrop komt, en weer op de derde adventszondag
(15 december).
Het bijna verdwenen harmonium is herontdekt
als instrument, vooral omdat het een sterk gevoel
van heimwee weet op te wekken. Dat is zo als
het ‘pump organ’ bij jazz en pop wordt ingezet,
bij de uitvoering van ‘folk songs’, en zeker ook bij
het concert van deze middag. Euwe en Sybolt
gebruiken kleine uitvoeringen van de zogenaamde
‘kofferharmoniums’. Ook de Brigidakerk heeft
nog zo’n instrument. U zult verbaasd staan van
de enorme dynamiek die er in deze kleine kistjes
schuilt. Dit gevoegd bij het spetterende speelplezier
van de Groningse broers, geeft u een luisterervaring
‘uit alle hoeken en gaten’, en heel veel kijkplezier.
De acht zangers zijn jonge mensen die allen lange
tijd zangonderwijs hebben genoten en op een
hoog niveau zingen. De stembezetting is sopraan,
counter-tenor, tenor en bas-bariton, twee vrouwen
en zes mannen. Samen met Euwe en Sybolt brengen

ze een voor 60% vernieuwd programma, met o.a.
het veeleisende ‘Gabriel’s Message’, bewerkt door
Jim Clements (geb. 1983), en het bekende ‘The Little
Drummer Boy’ in een arrangement van Pentatonix.

De organisten Euwe en Sybolt de Jong zijn de drijvende
kracht achter DeJongDeJongPlus.

Het concert vindt plaats om 15.00 uur op zondag
15 december. De toegang is gratis. De organisatie
maakt wel aanzienlijke kosten. Daarom is er een
collecte na afloop. Als u genoten hebt en daar wat
voor overhebt, dan kunt u op deze wijze meewerken
aan de continuïteit van de Brigidaconcerten.
Namens de Stichting Brigidaconcerten,
Harry van Leeuwen en Nick van Broekhoven.
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Vieringen tijdens de feestdagen 2019
Kerstavond 24 december 2019
H. Brigidakerk (Geldrop)
18.00 uur Gebedsviering voor kinderen
20.00 uur Eucharistie/gezinsviering
22.00 uur Eucharistie/jongerenviering
24.00 uur Eucharistie/nachtmis

2e kerstdag 26 december 2019

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

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
17.30 uur Eucharistie/gezinsviering
22.00 uur Eucharistie/nachtmis

mmv Sing it Out

H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistie/gezinsviering
21.00 uur Eucharistie/nachtmis

mmv Koor Lanara

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
18.30 uur Eucharistie/gezinsviering
20.30 uur Eucharistie/kerstviering
22.30 uur Eucharistie/nachtmis
		
H. Luciakerk (Mierlo)
16.30 uur Eucharistie/met kerstspel
18.00 uur Eucharistie/kinderviering
20.00 uur Eucharistie of woord en com.
22.30 uur Eucharistie/nachtmis

mmv het gemengd koor

mmv Fanfare St. Nicasius

mmv zanggroep Switch
mmv parochieel dames/

mmv het Mierloos kinderkoor

mmv parochieel dames/

van 15.00 uur tot 17.00 uur Kerk open

mannenkoor

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistie

mmv dames- en mannen koor

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering

mmv dames en mannenkoor

Oudjaarsdag 31 december 2019

mmv zangroep Joko

mmv het gemengd koor

H. Brigidakerk (Geldrop)
18.30 uur Eucharistie

mmv het gemengd koor

mmv het Leeds Accoord

mmv dames- en mannenkoor
mmv zangroep Joko

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
09.30 uur Gezinsviering
mmv zanggroep MidLife
11.00 uur Kerstviering
mmv muziekvereniging
		
de Heerlijkheid

“Wat zeg je nu, is de Heer vervelend?” “Neen, neen, de

in een grotere groep mensen die H. Mis

Mis niet, de priesters wel” – “Wel, dat de priesters zich

vieren. Een goed moment om ons wat meer

bekeren, maar het is wel de Heer die daar aanwezig

te verdiepen in de vraag: wat vieren we in de

is!” Begrepen? Niet vergeten. “Deelnemen aan de Mis

H. Mis? Voor het antwoord kunnen we terecht

is opnieuw het verlossende lijden en sterven van de

bij de ‘Catechesereeks over de Heilige Mis’ van

Heer beleven.”

Paus Franciscus. Deze is te vinden op internet:

(Uit: Paus Franciscus, Catechesereeks H. Mis 1.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.

Inleiding punt 4)

php?mi=600&doc=6692. Paus Franciscus legt in
vijftien korte catecheselessen (steeds één A4) uit

We weten echter heel goed dat wanneer de Mis

wát we vieren met de H. Mis en ook hoe de H. Mis

eindigt de inzet voor het christelijk getuigenis begint.

is opgebouwd van schuldbelijdenis tot de zegen

Christenen gaan niet naar de Mis om een wekelijkse

en de wegzending.

verplichting na te komen en er verder geen aandacht
aan te besteden, neen. Christenen gaan naar de Mis
om deel te nemen aan het Lijden en aan de Verrijzenis

Franciscus op zijn eigen wijze tijdens zijn wekelijkse

van de Heer en zo waarachtiger als Christenen te leven.

audiënties als een vaderlijke leraar uitleg geeft over

Dan begint de inzet voor het christelijk getuigenis. We

H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistie

wat de H. Mis inhoudt:

verlaten het kerkgebouw om “in vrede te gaan” en de

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
Geen viering

De Eucharistie is een wonderlijk gebeuren waarin

te brengen, in onze huizen, in de werkmiddens, in de

Christus, ons leven, tegenwoordig komt. Deelnemen

zorgen voor de aardse stad, “de Heer verheerlijkend

aan de Mis is opnieuw het verlossende lijden en sterven

door ons leven”. Als we echter het kerkgebouw

van de Heer beleven. Het is een verschijning van God:

verlaten, kletsend over “zie die daar, zie die zo” met

de Heer komt op het altaar aanwezig om aan de Vader

veel blabla dan is dat een teken dat de Mis niet in mijn

te worden geofferd voor het heil van de wereld.”

hart is binnengekomen. Waarom? Omdat ik niet in

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Geen viering

zegen van God in de dagelijkse bezigheden aanwezig

mmv zanggroep Joko

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering

Nieuwjaarsdag 1 januari 2020

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
11.00 uur Eucharistie
van 13.00 uur tot 17.00 uur Kerk open

Met Kerstmis mogen we ons altijd verheugen

Hier volgen twee kleine fragmenten waar Paus

mmv het gemengd koor

H. Luciakerk (Mierlo)
17.00 uur Eucharistie

mmv het dameskoor
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H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
10.00 uur Eucharistie

mmv het Mierloos kinderkoor

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

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistie
11.30 uur Gebedsviering

H. Martinuskerk (Heeze)
11.15 uur Eucharistie
tot 16.00 uur Kerk open

mannenkoor

1e kerstdag 25 december 2019

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

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

mmv gelegenheidskoor

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

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistie
14.30 uur Kindje wiegen peuterviering
tot 16.30 uur Kerk open

De Heilige Mis

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

De Heer is daar bij ons aanwezig. We gaan er vaak

staat ben het christelijk getuigenis te beleven. Telkens

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistie

naartoe, we kletsen onder mekaar terwijl de priester

wanneer ik de Mis verlaat, moet ik beter buitenkomen

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Geen viering

de Eucharistie viert… en we vieren niet samen met

dan dat ik ben binnengegaan. Met meer kracht, met

Hem. Het gaat om de Heer! Als vandaag de president

meer wil om het christelijk getuigenis te geven. Door

van de Republiek of een heel belangrijk iemand uit

middel van de Eucharistie komt de Heer Jezus in ons,

de wereld hier zou aanwezig zijn dan zouden we

in ons hart en in ons vlees, zodat de Christenen “de

allen ongetwijfeld dicht bij hem willen zijn om hem te

gave van het geloof, die zij op Pasen ontvangen

groeten. Maar besef het wel: wanneer je naar de Mis

hebben trouw blijven in heel hun leven”.

gaat, is de Heer daar! En jij bent verstrooid! Daaraan

(uit: Paus Franciscus Catechesereeks H. Mis 15. De

moeten we denken. “Padre, maar de mis is zo saai”.

slotritus).

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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Buen Camino
‘Buen Camino’, dat is de groet die overal klinkt op
de wegen naar Santiago de Compostella. Het is de
onderlinge groet van de grote mondiale ‘familie’ van
pelgrims.
Lopend, fietsend, te paard, het kan allemaal. Vele
wegen leiden naar Rome…., maar evenzovele
naar Santiago. Vanuit heel Europa leiden er goed
gemarkeerde routes naar toe. En eenmaal in Spanje,
kun je ook nog kiezen uit diverse trajecten. Na
weloverwogen wikken en wegen kozen zij uiteindelijk
voor de ‘Camino Frances’: de oudste en meest
bekende en meest belopen route. Na een gedegen
voorbereiding, training en de zegen van pastoor van
der Maazen, hebben Joost en Helenne Bensmann,
samen met een bevriend echtpaar, zo’n 500 km
gelopen, vanaf Burgos, in Noord-Spanje, afgesteld
op de hoeveelheid tijd die ze ervoor hadden.

Wat beweegt een mens om zovele honderden
kilometers te gaan lopen naar Santiago? Ze
hebben veel mensen onderweg hiernaar gevraagd
en hoorden bijvoorbeeld: om te onthaasten, te
ontstressen, fysieke grenzen opzoeken, sportieve
prestatie, op zoek naar de zin van (of het doel in) je
leven, cultuursnuiven, gewoon vakantie, tijd tussen
twee banen. Joost en Helenne wilden behalve sportief
bezig zijn en ontdekken of ze deze tocht fysiek en
mentaal konden hendelen, ook echt pelgrimeren en
liepen dus in de eerste plaats om religieuze redenen
de Camino, maar ontdekten gaandeweg dat ze
hiermee een uitstervend ras leken te vormen. Het
was voor hen nog een uitdaging om toch diepgang
in hun tocht te brengen. En dat bleek best nog
wel lastig. Vaak waren kerken onderweg gesloten
en lang niet overal waar ze hebben overnacht was
een Heilige Mis in het dorp. En de gesprekjes die
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je onderweg met anderen had, bleven vaak wat
oppervlakkig. Ze zochten het dus met hun vieren
in het dagelijks gezamenlijke ochtendgebed vóór
aanvang van de tocht en het, al lopende, bidden van
de rozenkrans onderweg. En ja, gedurende de dag
heb je genoeg tijd om na te denken, te bidden en
Gods aanwezigheid te zoeken. De Camino staat gelijk
aan ‘ontmoeting’. Ontmoetingen met medepelgrims
onderweg in de talloze barretjes en in de albergues
(= herbergen), waar je overnacht op slaapzalen met
stapelbedden. Het is leuk elkaar de volgende dag
weer te zien, op de route of bij een koffiebreak. Of
zelfs na een week elkaar spontaan tegen het lijf te
lopen. Soms heb je ook een ontmoeting met jezelf.
En dat kan best confronterend zijn.
Maar ook een ontmoeting met God. Het kan zo maar
zijn dat je je bewust wordt van Zijn aanwezigheid, op
wat voor manier dan ook en dat je je gedragen voelt
door Hem. Ondanks dat ze daar wel naar verlangden,
hebben ze dit niet alle vier zo mogen ervaren. En dan
voel je je op jezelf teruggeworpen. Ja, ook dát is de
Camino. En al heb je niet zo’n ontmoeting met de
Heer, openbaart Hij zich niet echt aan je, dan nog
kun je genieten van de saamhorigheid onderweg. Je
voelt mee met elkaars ontberingen en moeilijkheden
en je helpt waar nodig. Je mag dan een stukje op de
Camino van je naaste meelopen. En dat geeft weer
vreugde aan je eigen Camino. Aan je eigen (levens)
weg.
Eén grote familie, zo voelde het. Je bent omringd en
hebt contact met een veelkleurigheid aan mensen,
qua nationaliteit, leeftijd (van tieners tot tachtigers)
en alles wat ze meezeulen aan letterlijke en
geestelijke bepakking. Want ja, iedereen sjouwt wat
mee die reis. Letterlijk de nodige kilo’s in je rugzak.
Vooraf heeft alles de weegschaal gezien en je blijft
uitdunnen om maar niet boven je maximaal gestelde
gewicht uit te komen. Maar je neemt ook jezelf mee
op pad. Je levensvragen, problemen etc.. En dat kan
behoorlijk zwaar wegen. De vriendelijkheid die je
onderweg ontmoet van je medepelgrims kan dan een
zegen zijn.De Camino is een echte aanrader. Mits je
deze tocht fysiek aankunt en je je goed voorbereidt:
Schoenen inlopen, de juiste outfit en trainen.
Voor wie die uitdaging ook wil aangaan: ‘Buen
Camino’

Oriëntatie op het leven
van een zuster van
sociëteit Jezus Maria Jozef
Afgelopen zomervakantie is Maureen Heijnens,
acoliet en lector uit Geldrop, voor zes weken naar
Indonesië geweest om zich te oriënteren op het
leven van een zuster van SJMJ. De reden daarvan
is omdat ze, toen ongeveer een jaar geleden, een
ingeving kreeg tijdens de zondagsmis in de H.
Brigidakerk, dat haar roeping van God misschien
wel zuster zijn is. Hiernaar was ze erg nieuwsgierig
en toentertijd woonde er nog een aantal zusters
van SJMJ in Nederland, waar ze, haar vader en
moeder en de rest van het gezin een goede band
mee hebben.
De moeder-overste van de congregatie, Zuster
Theresia Supriyati, nodigde Maureen uit om naar
Indonesië te komen, om zich te verdiepen in het leven
van een zuster van SJMJ en zij zei: “Come and see”.
Maureen is erg dankbaar voor deze kans en voor de
moeite die in deze belevenis gestoken is.
In Indonesië heeft ze erg veel gezien, geleerd en
ervaren van de SJMJ en dit wil ze graag delen.
De sociëteit Jezus Maria Jozef is een katholieke
congregatie van zusters, die is ontstaan in 1823. In
juni 1822 vestigden zich vijf religieuzen in Amersfoort
die de ‘Pédagogie Chrétienne’ vormden met een klein
pensionnaat met de bedoeling onderwijs te geven
aan meisjes uit het volk, voor wie in die tijd geen
onderwijs was weggelegd. Hun inspiratiebron vormde
de Jezuïet Mathias Wolff (1779-1857). Voorop stond
het geven van onderwijs aan arme kinderen. Vanaf
1859 kwam daar bejaarden- en gezondheidszorg bij.
In 1897 waren er al 880 zusters. In dit jaar vertrok

een groot aantal zusters naar Nederlands-Indië. Later
waren er ook activiteiten in India. In 1962 werd de
congregatie in drieën gesplitst, en werden de takken
in Indonesië en India verzelfstandigd. Nu hebben
deze zusters in Indonesië ziekenhuizen, weeshuizen,
scholen, opvanghuizen en scholen met een woon- en
slaapplaats voor kinderen met beperkingen.
In Indonesië werd Maureen erg warm ontvangen door
Zuster Theresia Supriyati en twee andere zusters. In
Yogyakarta volgde ze een cursus in de Indonesische
taal. Deze cursus duurde acht dagen, totaal zestig uur,
en zo leerde ze de basiswoorden en -zinnen van de
Indonesische taal. Ook ging ze hier elke ochtend met
de zusters mee naar de kerk. Ze vond het erg fijn om
de dag te beginnen met een heilige mis.
Na bijna twee weken in Yogyakarta verbleven te
hebben, ging ze met zuster Benedicta, die lang in
Den Bosch gewoond heeft, naar andere plekken in
Indonesië waar de zusters een communiteit hebben.
Eerst gingen ze naar Banyumas, ook op Java, waar de
zusters een weeshuis hebben. Hier woonden in totaal
26 baby’s en kinderen tot zeventien jaar. Ook werkten
hier een paar ibu’s (Indonesisch woord voor moeder).
Het werk dat de zusters hier deden en hoe de
kinderen met elkaar omgingen, raakten haar enorm.
Onvoorwaardelijke liefde, oprechte dankbaarheid en
het inzien dat wat anderen voor je doen niet altijd
vanzelfsprekend is, dat is wat ze ervaren heeft in het
weeshuis in Banyumas. De kinderen bidden al vanaf
het moment dat ze dat zelf kunnen. Alle kinderen
delen altijd met elkaar en gunnen elkaar alles, ze
maken geen ruzie over kleine onnozele dingen, en dat

15

BEDEVAARTEN

terwijl ze met zovelen zijn. De zusters werken hier
dag en nacht met veel liefde voor de kinderen en
daar heeft Maureen ook erg veel respect voor. Na
het verblijf van zes dagen in Banyumas, gingen ze
naar Manado en Tomohon op het eiland Sulawesi. In
Tomohon (Noord-Sulawesi) heeft ze de langste tijd
doorgebracht en hier heeft ze ook het meeste gezien
van het leven van de zusters. Maureen was naar erg
veel communiteiten geweest en heeft hier ook het
meeste kunnen zien van al het mooie werk dat de
zusters doen.
Overal werd ze erg liefdevol ontvangen. Ze kreeg een
erg fijn familiegevoel, en dat is natuurlijk ook wat de
zusters allemaal van elkaar zijn: familie.
Maureen is nu een aantal maanden terug in Nederland
en achteraf is zij zich meer gaan realiseren wat ze in

Indonesië allemaal gezien en ervaren heeft. In het
schooljaar 2017-2018 heeft ze haar havodiploma
gehaald en is ze best veel als vanzelfsprekend gaan
zien; naar school gaan, dagelijks lachen, een fijn
en warm thuis. Maar door de zusters van SJMJ en
doordat ze zo welkom bij hen was, is ze gaan zien
dat ook nu ze alles heeft, niks vanzelfsprekend is
en dat ze dankbaarder moet zijn naar God en haar
medemensen. De zusters, kinderen, zieken en
mensen met beperkingen zag ze zo gelukkig zijn, dat
ze er zelf gelukkig van werd. En ze vindt het erg mooi
om te ervaren dat het geluk van iemand anders ook
haar geluk kan zijn. Dit neemt ze echt haar hele leven
mee. Ze weet nog niet wat Gods roeping is voor haar,
maar ze weet wel nu hoe groot Gods liefde is dat
Hij aan mensen geeft en mensen weer aan anderen
kunnen geven, dankzij de lieve zusters.

UIT DE KERNEN

Bezorggroep voor
Nicasiusnieuws in Mierlo
gezocht

De ontvangst in al deze kerken was bijzonder prettig.
Ook het applaus en de koffie na afloop waren
hartverwarmend.
Ze hebben er van genoten en getuige de reacties

Het Nicasiusnieuws wordt in alle kernen van onze

hebben de kerkgangers dat ook. Mooi was het om te

parochie bezorgd. Alleen in de kern Mierlo laten we

ervaren dat ondanks dat we samen één parochie zijn,

dit door een externe organisatie verzorgen. Voor de

er toch hier en daar kleine verschillen zijn waardoor

bezorging in Mierlo zijn we dringend op zoek naar een

iedere kern zijn eigen karakter heeft behouden. De

coördinator en parochianen die het leuk vinden om

heren van het Mannenkoor kunnen terugkijken op

het Nicasiusnieuws in Mierlo te gaan bezorgen.

een geslaagde Tour, waarvan ze zeker niet uitsluiten

Het Nicasiusnieuws wordt een paar weken voor Pasen

dat er nog een vervolg op komt.

en Kerstmis, en begin september bezorgd.
Het zou mooi zijn als we een flinke bezorggroep
kunnen opzetten. Immers ook hier geldt: vele handen
maken licht werk. Indien u interesse heeft om drie
keer per jaar een buurtwandeling voor de parochie te
gaan maken, dan kunt u zich bij ons opgeven.

De Stille Omgang en Het Mirakel van Amsterdam

Eén en toch verschillend

Graag een korte email aan:
redactie@parochienicasius.nl

Pater Van Meijl 75 jaar
Op 22 oktober jl. vierde pater Van Meijl zijn 75e
verjaardag. Velen kwamen die dag langs om hem
persoonlijk te feliciteren en hem nog eens extra in het
zonnetje te zetten.
Het was een hele gezellige bijeenkomst. Aan het eind
van de Hoogmis op 27 oktober werd pater Van Meijl
door alle kerkgangers toegezongen. Hij was zichtbaar

Mannenkoor On Tour

Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden
gelovigen in stille verbondenheid de Stille Omgang.
Dit is een nachtelijke stille pelgrimstocht door het
centrum van Amsterdam langs de route die de
pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 aflegde
met de H. Communie. Hij was getuige van een
Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man
aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament
(de H. Communie) terug naar de Oude Kerk.
In de nachtelijke uren weten de biddende pelgrims
zich verbonden met Jezus Christus die zich aan
alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor
onderweg. Het is daadwerkelijk een stille processie:
zonder luid gebed of gezang. Voorafgaande aan
de pelgrimstocht wordt de H. Mis in verschillende
Amsterdamse parochies gevierd. Voor jongeren
is het mogelijk zich aan te sluiten bij het speciale
jongerenprogramma.
Ieder jaar wordt een speciale gebedsintentie
aangeboden ter overweging tijdens de pelgrimstocht.
De gebedsintentie 2020 luidt: ‘De luisterende mensis
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blij verrast. We mogen hopen dat hij in een goede
gezondheid nog vele jaren in ons midden zijn pastoraal
werk mag verrichten om zo van onze gemeenschap

Toen de heren van het Mannenkoor het programma

een missionaire gemeenschap te maken.

voor het jubileumjaar aan het samenstellen waren,
leek het ze wel leuk om iets te doen voor de parochie.
Aangezien ze al zowat iedere week in hun eigen
Luciakerk in Mierlo zingen, lag het dus voor de hand
om daar de andere kerken van de Nicasiusparochie
bij te betrekken. Het voorstel was zo gedaan en werd
AANWEZIG bij de Ander….’ Ontleend aan: Frans van
der Lugt S.J. Liefde en luisteren.
Op de website van de Stille Omgang: www.stilleomgang.nl kunt u meer informatie lezen.
Ook dit jaar wordt er op zaterdag 21 maart 2020
vanuit de parochie H. Nicasius aan deze Stille
Omgang deelgenomen. Zet dit alvast in uw agenda.
Verdere informatie zal tegen die tijd bekend worden
gemaakt op onze website: www.parochienicasius.nl
en via de plaatselijke mededelingen.

enthousiast ontvangen. Na wat mailtjes heen en weer
tussen de verschillende kernen en het jubileumcomité,
was er een planning die mooi aansloot bij de rest van
hun programma. De eerste etappe van de Tour voerde
het koor op 14 april (Palmzondag) naar de Brigidakerk
in Geldrop. Daarna volgden de Martinuskerk in Heeze
op 5 mei, de Petrus Bandenkerk in Leende op 7 juli,
de Maria en Brigidakerk in Zesgehuchten (Geldrop)
op 8 september en tenslotte de Catharina van
Alexandriëkerk in Sterksel op 19 oktober.

Geestelijk vitamientje
Wist u dat de regionale omroep Horizon goed
beluisterd wordt? RTV Horizon is de streekomroep
voor Cranendonck en Heeze-Leende.
Elke zondagochtend kunt u hier tussen 9.00 en 9.15
uur een geestelijk vitamientje horen, afwisselend
uitgesproken door de katholieke en protestantse
pastores van deze gemeenten. Dit betekent dat u
pastoor van der Maazen én pater Van Meijl kunt horen,
wanneer zij u een geestelijk vitamientje meegeven op
die zondagochtend. Maar ook dominee Mirjam van
Nie is te beluisteren.
Graag luisteren dus.
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Jaarrekening 2018
Graag presenteert het bestuur de jaarrekening
2018 van onze parochie. Deze is wat later tot stand
gekomen omdat er een nieuw administratiesysteem
is geïmplementeerd. In 2018 is het weer gelukt om de
kosten en baten in evenwicht te houden. De bijdragen
van de parochianen blijft de belangrijkste bron van
inkomsten voor onze parochie. Deze zijn van groot
belang om de kosten van het onderhoud van de kerk,
van alle pastorale zorg en overige diensten te kunnen
dragen. Graag wil het bestuur u allen dan ook zeer
hartelijk danken voor uw bijdragen en steun, en ze
hoopt dat ze hierop mogen blijven rekenen.
Een korte toelichting op enkele posten
De opbrengsten uit bezittingen en beleggingen
bestaan o.a. uit dividenden die onze parochie
ontvangt uit het Belegginngsfonds van het Bisdom
den Bosch. De opbrengsten uit de verkoop van
met name enkele pastorieën in het verleden heeft
onze parochie belegd in dit Beleggingsfonds. Dit
fonds is enige jaren geleden opgericht om dit
soort opbrengsten te beleggen in weinig risicovolle
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fondsen. Echter, ook deze hebben enorm geleden
onder de forse terugval op de aandelenmarkten in
de laatste twee maanden van 2018. In het eerste
halfjaar van 2019 zijn deze koersresultaten echter
dermate positief dat deze het verlies over 2018
meer dan goedgemaakt hebben. Vandaar dat deze
niet in bovenstaand overzicht zijn meegenomen.
Deze koersresultaten, positief of negatief, hebben
echter geen invloed op de liquiditeitspositie van
onze parochie. Deze is nog altijd gezond te noemen.
Ook genereert onze parochie opbrengsten uit het
ter beschikking stellen van onze kerktorens aan KPN,
Vodafone en andere providers die deze gebruiken
als antennefunctie.
De baten en de kosten van de begraafplaatsen zijn in
2018 op een andere wijze geadministreerd ten opzichte
van voorgaande jaren. Vandaar het grote verschil
met 2017. Per saldo vormen de begraafplaatsen ook
een belangrijke bron van inkomsten. De verplichte
en vrijwillige bijdragen omvatten grotendeels de
jaarlijkse afdracht aan ons Bisdom. Dit is voor haar
een belangrijke inkomstenbron, waarmee haar
activiteiten gefinancieerd worden. Ook de bijdragen
aan de wereldkerk en overige instellingen maken hier
deel van uit.

Staat van baten en lasten van de H. Nicasius Parochie over de jaren 2017 tot en met 2018

					
Baten :		
2018		
2017
Bijdragen parochianen
€
529.249
€
562.361
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen
€
439.172
€
384.166
Incidentele baten
€
3.515
€
9.292
Begraafplaats baten
€
242.392
€
207.977
Totaal baten
€ 1.214.328
€ 1.163.796
				
Lasten :				
Personeelskosten
€
300.484
€
293.161
Kosten vaste activa:				
- Kerkelijke gebouwen
€
551.316
€
528.673
- Overige kerkelijke goederen
€
19.501
€
12.321
- Beleggingen in onroerend goed
€
6.165
€
7.921
Kosten begraafplaatsen
€
103.383
€
33.610
Kosten eredienst
€
55.754
€
50.576
Kosten pastoraat
€
13.077
€
11.859
Verplichte en vrijwillige bijdragen
€
107.146
€
107.193
Beheerskosten
€
33.645
€
30.453
Incidentele kosten
€
8.423
€
1
Totaal kosten
€ 1.198.894
€ 1.075.768
					
Exploitatiesaldo exclusief rentelasten
Rentelasten
Exploitatieresultaat
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€
€
€

15.434
6.195
9.239

€
€
€

Specificatie bijdragen parochianen:				
Gezinsbijdragen
€
284.183
€
Collecten
€
109.063
€
Misintenties
€
19.881
€
Kerkelijke diensten
€
72.851
€
Offerkaarsen
€
31.469
€
Giften en acties
€
11.802
€
€
529.249
€

88.028
6.154
81.874
317.240
96.536
32.411
74.252
33.428
8.494
562.361

Geef voor je kerk
Dit is het vertrouwde thema van de jaarlijkse
Kerkbalans. Een parochiaan verwoordde het eens als
volgt: “Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God
kan delen, ...daarom geef ik voor mijn kerk”. Juist het
tonen van de verantwoording hiervoor is belangrijk.
Alleen dan kunnen we ons mooie geloof nu en ook in
de toekomst gezamenlijk blijven delen. Doet u komend
jaar ook weer mee?
Actie Kerkbalans 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 de missionaire en
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er
de Actie Kerkbalans.
Actie Kerkbalans gaat over geven. ‘Geef voor je kerk’ is
letterlijk het appèl dat we doen. Maar waarom geeft u
eigenlijk? 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
dagelijks een kaarsje kunnen opsteken. Dat we samen
kunnen luisteren naar de mooie verhalen uit de Bijbel

Tarieven
In onze parochie hanteren wij vanaf 1 januari 2020 de
navolgende tarieven, zoals deze door het Bisdom Den
Bosch worden geadviseerd:
H. Mis en bijzondere vieringen
H.Mis stipendium 			
Huwelijksviering 			
Jubileumviering 			
Uitvaart (incl. absoute
en avondwake, indien in dezelfde plaats)

€
€
€

12,380,290,-

€

475,-

Begrafenis

Enkelgraf

Dubbelgraf

Grafdelven/dichten
Grafruimen
Grafrechten 20 jaar
Onderhoudsbijdrage 20 jaar
Totaal kosten begrafenis

€
380,€
210,€
460,€
660,€ 1.710,-

€
380,€
210,€
690,€
660,€ 1.940,-

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.
Wist u dat u ook slim kunt doen? Activeer een
periodieke gift en geef meer zonder zelf meer te
betalen. Hoe werkt het? Bij een periodieke gift gelden
de fiscale grenzen voor gewone giften niet. Uw gift is
dan al vanaf de eerste Euro fiscaal aftrekbaar. Voor de
kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat
fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo
geeft de gever hetzelfde bedrag, maar komt er meer
bij de kerk terecht.
Voor meer informatie en het benodigde formulier
verwijzen we u graag naar onze internet-site: www.
parochienicasius.nl, onder het kopje parochie klikt
u op financiën en dan verschijnt onder andere het
woord ANBI. Als u dit aanklikt, verschijnt de informatie
en het benodigde formulier.
‘Geef voor je kerk’ tijdens de actieperiode van 18
januari t/m 1 februari 2020.

Verlenging graf: grafrechten en onderhoudsbijdrage
1 jaar
5 jaar
10 jaar

Enkelgraf
€
68,€
303,€
560,-

Dubbelgraf
€
85,€
372,€
675,-

Eerste plaatsing urn		
Urnengraf Urnenmuur
Plaatsingskosten/Afdekplaat
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage 20 jaar
Totaal kosten urn plaatsen

€
210,€
345,€
660,€ 1.215,-

€
210,€
690,€
660,€ 1.560,-

Verlenging urn: grafrechten en onderhoudsbijdrage
Urnengraf Urnenmuur
1 jaar
5 jaar
10 jaar

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Bisdom.

€
€
€

59,269,503.-

€
€
€

85,372,675,-
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GEZINNEN

Aswoensdag en Vastentijd

horen, die kan worden uitgedrukt in twee formules:
Misschien denkt u: in het kerstnummer van het
“Bekeert U en gelooft in het Evangelie”, ofwel: “Bedenk
Nicasiusnieuws al aandacht voor de Paastijd, is dat
dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.”
niet een beetje te voortvarend? De reden is heel
En waar we over het askruisje een heel
praktisch: het volgende Nicasiusnieuws verschijnt
Nicasiusnieuws kunnen vullen, kan over de vastentijd
medio maart 2020 en dan is de vastentijd al begonnen.
een hele bibliotheek worden gevuld. In de vastentijd
Maar eigenlijk is het helemaal niet vreemd, om met
verenigen we ons met Jezus Christus die na de doop
Kerstmis ook naar Pasen te kijken. Want de Zoon van
in de Jordaan, veertig dagen in de woestijn verblijft,
God is juist geboren met het oog op Pasen. Paulus
‘gedreven door de Geest’, zonder te eten. De kern van
schrijft het kernachtig in zijn eerste brief aan de
de vasten is, dat we ons richten om deel te hebben
Korintiërs: “Als Christus niet is verrezen, is uw geloof
DE E RAI FICTION PRESENT “PREFERISCO IL PARADISO” SCREENPLAY GIORGIO MARIUZZO
aan het lijden van Christus. Vasten betekent, dat we
waardeloos” (1 Kor. 15,17). Met zijn menswording
H GIGI PROIETTI, FRANCESCO SALVI, ROBERTO CITRAN, SEBASTIANO LO MONACO,
verminderen in wereldse zaken en vermeerderen in
wordt de Zoon van God gelijk aan de mensen. Hij
ANCESCA CHILLEMI, JOSAFAT VAGNI, FRANCESCA ANTONELLI, NICCOLÒ SENNI,
geloofszaken. En dat verminderen in wereldse zaken,
ervaart het menselijke leven ten diepste: de vreugde,
ADRIANO BRAIDOTTI, JESUS EMILIANO COLTORTI, FRANCESCO GRIFONI
kan voor ieder persoonlijk iets anders betekenen.
de liefde voor de medemens, het verdriet, de angst,
LAY GIORGIO MARIUZZO, MONICA ZAPELLI, GIACOMO CAMPIOTTI, MARIO RUGGERI
Het kàn betekenen niet of minder eten of drinken
de pijn en het verraad. Maar Hij leeft ons ook voor, in
OGRAPHY MARCO ONORATO SCENOGRAPHY COSIMO GOMEZ COSTUMES ENRICA BISCOSSI
van datgene dat je heel lekker vindt. Maar het kan
welk licht we ons eigen leven mogen stellen: met het
MONTAGE ROBERTO MISSIROLI, ALESSANDRO LUCIDI MUSIC MARCO FRISINA
ook zijn: minder op social media vertoeven, minder
oog op onze vereniging met God in het eeuwig leven.
DIRECTED BY GIACOMO CAMPIOTTI
computerspelletjes doen of minder televisiekijken.
Paulus schrijft daarover: “Indien wij enkel voor dit
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15,19). En zoals we ons op Kerstmis voorbereiden
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kerk gaan; iedere dag even bidden en het gespaarde
met de adventstijd, bereiden we ons op Pasen voor
geld kan dan gebruikt worden voor een goed doel,
met de vastentijd.
zoals de Vastenactie.
Eerst enkele weetjes over de vastentijd of de
veertigdagentijd: De vastentijd vangt aan met
ONDERTITELING: Nederlands
AUDIO: Italiaans
Aswoensdag en eindigt op Paaszaterdag, de zaterdag
Drama
/ Biografie
16/9 - 1.78:1Als VANAF
12 JAAR
tussenGENRE:
Goede
Vrijdag
en Paaszondag.
u gaat
u 46 dagen
tellenVOOR
in plaats
van 40
UITSLUITEND
BESTEMD
VERKOOP
ida.org rekenen, dan zult
dagen. Reden: in deze periode vallen 6 zondagen en
Tot op heden werd het Nicasiusnieuws alleen
dat zijn geen vastendagen maar feestdagen waarop
als papieren versie verspreid. Op verzoek van
we de verrijzenis van Jezus Christus vieren.
lezers die begaan zijn met het milieu, gaan we het
Een ander weetje waar vaak naar gevraagd wordt:
Nicasiusnieuws nu ook per e-mail verspreiden.
waarom valt Aswoensdag steeds op een andere
Indien u voor de optie ‘e-mail’ kiest, krijgt u in de
datum? Dat zit als volgt: Pasen wordt gevierd op de
toekomst het Nicasiusnieuws alleen nog electronisch
eerste zondag na de eerste volle maan, volgende op
toegestuurd. Het verspreiden van de papieren versie
21 maart als de lente begint. En vervolgens is het
komt dan te vervallen. Mocht u dit wensen, wilt u
terugtellen. Pasen wordt daarom in 2020 gevierd op
dan zo vriendelijk zijn om een mailtje aan redactie@
zondag 12 april met als gevolg dat Aswoensdag valt
parochienicasius.nl te sturen onder vermelding van
op woensdag 26 februari.
uw naam en adres. Vanaf het volgende nummer
Op deze Aswoensdag ontvangen we het askruisje op
ontvangt u dan het Nicasiusnieuws alleen nog per
ons voorhoofd. Over de uitleg van het askruisje kun
e-mail. Mocht uw mailadres in de toekomst wijzigen,
je een heel Nicasiusnieuws volschrijven. We houden
verzoeken we u de redactie daarvan in kennis te
het kort met een citaat van Paus Benedictus XVI, uit
stellen. U blijft dan op de hoogte van alle activiteiten
zijn preek van 21 februari 2007 (De Aswoensdag
in uw parochie.
als ‘poort’ naar de veertigdagentijd): “Wanneer wij
zo aanstonds de as op het hoofd ontvangen, zullen
we nog eens een duidelijke uitnodiging tot bekering

Moderne tijden: e-mail
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Boek gelezen of film gezien
Een nieuwe rubriek in het Nicasiusnieuws: Boek
gelezen of film gezien. Waarschijnlijk heeft u dat ook
wel eens: u ziet een boek of een film die met het
katholieke geloof te maken heeft, maar om dat nu
zomaar aan te schaffen zonder de mogelijkheid om
er zelf doorheen te bladeren of zonder inhoudelijke
recensie van hetgeen in de film te zien is, dat levert
vaak een drempel op. Misschien dat deze recensies
u bij uw besluitvorming kunnen helpen.

Ik ga liever naar de 		
Hemel San Filippo Neri
Deze miniserie is Nederlands ondertiteld, heeft een
speelduur van 2 x 100 minuten en is een heerlijke
film om in de kerstvakantie te kijken. Adviesleeftijd:
vanaf 12 jaar.
De ‘heilige van de humor’, zo staat Filippo Neri (15151595) bekend. Met een glimlach, vervuld van de
liefde van God, relativeerde hij zwaarmoedigheid en
ernst die een authentiek christelijk leven in de weg
staan. Hij was een mysticus, die de catacomben van
Rome herontdekte en er ging bidden. Daar kreeg hij
een diepe ervaring van de heilige Geest, die hem de
straten van de Eeuwige Stad instuurde om de liefde
van God te verkondigen aan rijk en arm. Prinsen en
straatjongens, kunstenaars en schurken vonden
in hem de goede herder die hen terugbracht naar
het Hart van de Vader. Met gebed en glimlach werd
Pippo buono, in een tijd van grote crisis in de Kerk,
de ‘tweede apostel van Rome’.
Met een grote groep van jonge acteurs rond zich,
vertolkt de Italiaanse auteur Gigi Proietti in deze

miniserie een zeer toegankelijke heilige. De muzikale
begeleiding van de internationaal gerenommeerde
priester-componist Marco Frisina blijft in het
geheugen hangen en nodigt uit tot meezingen. Want
ook zingend en dansend kun je naar de hemel gaan.

Het katholieke geloof 		
ontdekken
Hoe
leggen
we
onze kinderen en
kleinkinderen
uit,
wat het katholiek
geloof inhoudt? Het
katholieke geloof is
een rijk geloof en
er is zoveel over te
vertellen. Dit boek
neemt kinderen mee
door de Bijbel, helpt
hen om te ontdekken
wie Jezus is, vertelt
over de geschiedenis van de katholieke Kerk en
legt uit wat het katholieke geloof allemaal inhoudt.
Dankzij de eenvoudige taal en de mooie illustraties
is het een boek geworden waar kinderen uren van
kunnen genieten. Daarnaast kan het boek ook
gebruikt worden door (groot)ouders en leerkrachten
om de kinderen uit voor te lezen of aan de hand van
de plaatjes uitleg te geven. Een inkijkexemplaar is bij
de redactie beschikbaar.
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GEZINNEN

JONGEREN

Weekend naar Brugge

Gezinnen in 2019
door diaken Henri van Leuken

In onze individualistische maatschappij lijkt er weinig
plaats te zijn voor gezinnen. Alles is gericht op het
individu. Als u denkt dat dit iets typisch is voor onze
tijd, dan hebt u het mis. Al in mei 1981 werd er
aandacht geschonken aan dit thema. In 1993 werd
door de Focolare beweging een wereld bijeenkomst
georganiseerd met als titel: ‘Het gezin als model
van elke samenleving’. Mijn vrouw en ik zijn daar
bij aanwezig geweest. Het was een verademing om
contact te hebben met gezinnen uit alle continenten.
We leerden van elkaar de gewoontes en gebruiken
die typisch waren voor die continenten. Ook leerden
we van elkaar om oog te hebben voor de schoonheid
van een huwelijkse relatie in de diverse Christelijke
Kerken en wereldgodsdiensten.

aan pas getrouwde echtparen. Op de bisdom site
kun je meer informatie vinden. Als Kerk hebben
we een verantwoordelijkheid voor elkaar. Deze
verantwoordelijkheid zit verborgen in de natuurlijke
liefde die God voor ons heeft en die wij daardoor
ook voor elkaar kunnen hebben. Vanuit de liefde
en respect voor elkaar kunnen we ook een licht zijn
in de samenleving. We kunnen laten zien dat het
samen delen en in gemeenschap brengen van een
gedachtengoed, van materialen en andere zaken
ons leven meer vreugde geeft, maar dat het ook juist
de zin van het leven laat zien, waar duisternis heerst.
We mogen als parochie groeien naar een beschaving
van ‘geven’ aan elkaar, voor elkaar, om elkaar en door
elkaar.

Een gezin is wereldwijd gebaseerd op de liefde
tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen,
tussen grootouders en kleinkinderen; zo zouden we
het net steeds fijnmaziger kunnen maken. De liefde
die groeit tussen mensen kan zichzelf overstijgen,
als we onszelf steeds afvragen: “Wat kan ik voor jou
doen?” In de liefde voor elkaar komt naar boven de
rolverdeling van elk gezinslid en wie de leiding neemt
in voorkomende situaties. Dan denkt u misschien al
in de situatie van een ouderpaar. Maar dat is niet
zo. Ook kinderen kunnen in hun wezen soms een
vader of moeder zijn voor de ouders. Zo heb ik ooit
een situatie meegemaakt waarin een kind plaats
nam tussen een ruziënde vader en moeder. Het
kind zei dat ze had geleerd dat je van elkaar moest
houden en niet elkaar uitschelden. Deze daad van
het kind bracht de ouders tot bezinning en werd de
vrede gesloten. Kinderen kunnen in hun eenvoud
soms heel ontwapende uitspraken doen, waar je
als ouder niet altijd bij stilstaat. Ook Jezus geeft ons
aanwijzingen door de uitspraak dat de kinderen
een voorbeeld kunnen zijn voor volwassenen. Vaak
wordt bij doopvieringen deze tekst door de ouders
gekozen.

Mooie Kerstdagen gewenst aan u en de uwen.

Ons bisdom is nu bezig om extra aandacht te geven
aan de jongeren, de paren die gaan trouwen en
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Inspirerende film
In het voorjaar van 2020 wil het pastoraal team
opnieuw een bezinnende film vertonen.
Volg ons op onze website (www.parochienicasius.nl)
voor het laatste nieuws.
Daar zullen we bekend maken welke inspirerende
film we samen gaan bekijken.

Carnaval
In onze parochie wordt een aantal carnavalsmissen
georganiseerd.
De carnavalsmissen vinden op verschillende tijden in
de kernen plaats:
Heeze:
Leende:
Mierlo:
Sterksel:

22-2-2020
22-2-2020
23-2-2020
22-2-2020

19.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
17.30 uur

Toen het Brigida Anúna koor vrijdag vroeg vertrok naar
Brugge, hadden de leden geen idee dat het zo ontzettend
leuk zou worden. Het begon zo:
Twee jaar geleden is het Brigida Anúna koor een weekend
in Dublin, Ierland geweest op studiereis. Daar hebben ze
een concert mogen zingen en hebben ze samen de stad
verkend. Het idee om weer eens samen een weekend
weg te gaan, is altijd gebleven. Zo heeft het koor dit jaar
weer een reis mogen maken met veel nieuwe ervaringen.
Vrijdagochtend spraken ze af bij de kerk in Geldrop om
vervolgens met een paar auto’s naar de Belgische stad
af te reizen. Eenmaal aangekomen in het hotel (met
zwembad) gingen ze de stad in. Samen lunchen, een
kerstwinkel bezoeken, shoppen, plannen maken voor de
rest van het weekend en toen was het al weer tijd voor het
diner. Na het eten gingen er een paar mensen terug naar
het hotel om daar samen een drankje te doen en om bij
te kletsen. De rest zagen ze de volgende ochtend in de
ontbijtzaal. Tijdens het ontbijt zaterdagochtend was het,
ondanks dat het oktober was, bijzonder warm. Gelukkig
konden ze in de kerk waar ze een concert gaven, even
afkoelen. Aansluitend aan het concert kreeg het koor een
rondleiding door de kerk. Daarna weer even lunchen en
in groepjes door de stad struinen. ’s Avonds aten ze in
een Irish Pub, juist om het gevoel van Ierland weer even te
ervaren. Na het eten ging het gezelschap al vrij snel terug
naar het hotel om op te kunnen laden voor de mis de
volgende ochtend.
Op de laatste dag zong het koor de mis in de Heilige
Bloedbasiliek. De koorleden wisten niet wat ze konden
verwachten van de kerk, maar het was een bijzonder
gebouw. Wat nieuw voor ze was, was dat er in verschillende
talen gesproken werd, dat was het koor niet zo gewend in
de kerk in Geldrop. Ondanks dat het een leuke ervaring
was, is het toch ook fijn om de rest van het jaar in ons
vertrouwde dorp te zingen.

Ontsnappen uit de kerk
Je vrijwillig laten opsluiten in de kerk en dan proberen om
er binnen een uur uit te komen.
In het weekend van 27, 28 en 29 september zijn zeven

groepen de uitdaging van de Churchescape aangegaan.
Zeer gevarieerde groepen gingen de strijd aan met de
puzzels en raadsels in de HH. Maria en Brigidakerk. Vooraf
werd de kennis over bijvoorbeeld de zeven sacramenten,
rozenkrans en de werken van barmhartigheid getest
en waar nodig bijgeschaafd. Dat gebeurde met een
laagdrempelige quiz met Kahoot. Een onlinequiz waarop
je met een mobiele telefoon eenvoudig kunt inloggen.
Na de quiz had men één uur de tijd om de materialen te
combineren en de codes te kraken.
Het uiteindelijke doel om de juiste vier cijfers in te voeren
op het hangslot aan de hoofddeur en zo als winnaar naar
buiten te komen. Alle groepen hebben de Churchescape
overwonnen, hoewel verschillende groepen het wel erg
spannend maakten tot in de laatste minuut.
De escaperoom is ontwikkeld voor een jaarlijks koorkamp
in 2016. Centraal stonden toen computergames in reallife. Om de leden van het Brigida Anúna koor uit te dagen
werd dit spel door John en Gislain ontwikkeld. Vanuit daar
is de Churchescape langzaam ontwikkeld tot het spel dat
het nu is. Na het succes van deze escaperoom zijn ze
hard aan het werk aan een tweede spel. Dat hopen ze
in het aankomende halfjaar in te kunnen zetten. Heeft
u dit weekend gemist? Was het door u gewenste tijdstip
niet meer beschikbaar? Geen nood ze komen binnenkort
terug in de parochie.

Jong Bisdom aktiviteiten
13 december
jongeren
Tilburg
JBDB on Tour
Verdiepingsavond rondom het thema ‘Hartstocht’
11 januari
jongeren
Kick-Off Nieuwjaarsborrel

Cuijk

8 februari
begeleiders St. Oedenrode
Impulsdag Jeugd en Jongeren, Familie- & Gezinspastoraat
13 februari
jongeren
Nijmegen
JBDB on Tour
Verdiepingsavond rondom het thema ‘Hartstocht’
8 maart
jongeren
Take Care Diaconale activiteit

Nuenen

Vooraankondiging: Jongerenbedevaart
Rome van 26 april t/m 2 mei 2020
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Uitslag labyrint
De oplossing van het labyrint en zoek de 10 verschillen uit het vorige Nicasiusnieuws was waarschijnlijk een te
moeilijke opgave. Er waren maar een paar inzendingen. Alleen Michelle (5 jaar) had de goede oplossing. Knap hoor!
Zij heeft inmiddels een leuk prijsje in ontvangst mogen nemen.
In dit Nicasiusnieuws hebben we weer nieuwe puzzels opgenomen. We gaan er vanuit dat ze iets gemakkelijker
zullen zijn. Doen jullie dit keer ook weer mee? Stuur je oplossing naar redactie@parochienicasius.nl

Woordzoeker

Labyrint
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kerstboom, stal, jezus, maria, jozef, ezel, os, herder, engelen, schapen, feest, geboorte, wijzen, oudjaar, nieuwjaar,
kerstconcert, lustrum, kaarsen, versiering, kerk, gezelschap, familie, vrede, betlehem, christus, december, warmte,
sneeuw, matteus, nachtmis, wensen, ster, wellekome, vieringen, kerststol, bal, kribbe, lucas, muziek

Zoek de 10 verschillen

