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Ongetwijfeld herkent u de titel van dit artikel als een 
van de twaalf artikelen van het geloof dat we vaak 
zo gemakkelijk, en misschien soms ook wel eens 
gedachteloos opzeggen, wanneer we in het weekend 
samen de H. Eucharistie vieren. Echter wanneer we dit 
artikel zouden schrappen uit onze geloofsbelijdenis, 
kunnen we direct de kerk opdoeken. De opstanding 
van Jezus uit de doden, die we met Pasen ieder jaar 
vieren, vormt de kern van ons christelijke, katholieke 
geloof. 
Met de verrijzenis van Jezus, Zijn opstaan uit de 
doden, hebben veel mensen het moeilijk, zeker 
in onze positief-wetenschappelijk ingerichte 
samenleving. Mensen vragen al gauw om bewijzen. 
Maar ja, dat is nu precies wat het geloof tot geloof 
maakt. Sommige mensen proberen zich uit de 
kwestie van de verrijzenis te redden door te zeggen 
dat Jezus weliswaar dood en begraven is, maar dat de 
leerlingen vonden dat zijn gedachtenisgoed verder 
uitgedragen zou moeten worden, Zijn boodschap 
voor de wereld moest doorgaan. De vraag is echter 
of dit wel zo voor de hand liggend is. Hoe zou je 
van verslagen mensen, van wie hun leider op een 
gruwelijke manier om het leven is gebracht, kunnen 
verwachten dat ze zijn gedachtengoed verder uit 
zouden dragen? Meer voor de hand ligt de gedachte: 
‘Laten we er maar mee ophouden, want misschien 
wacht ons een zelfde lot!’
Het grote vraagteken in het gebeuren rond het 
lijden en sterven van Jezus is hoe het mogelijk is dat 
verslagen mensen, na het fiasco van hun leider, op 
wie ze gehoopt hadden, bereid zijn van die Jezus te 
getuigen, ja, daarbij zelfs hun eigen leven op het spel 
durven zetten?
Er moet dus iets gebeurd zijn dat bij deze mensen de 

zaak op zijn kop heeft gezet. En over wat er gebeurd 
is en wat ze ervaren hebben, daarover  zijn alle 
getuigenissen in het Nieuwe Testament eenduidig: 
‘Die Jezus, die ze gekruisigd hebben en die gestorven 
is: Hij is verrezen, Hij leeft!’ Ze hebben niet alleen 
ervaren dat Hij leeft, maar meer nog, dat Hij ook met 
hen meeleeft, met hen betrokken is en hen helpt 
om zijn Blijde Boodschap te verspreiden, dat Hij 
door zijn heilige Geest vruchtbaarheid geeft aan hun 
woorden.
Hoezeer het argument voor het opstaan van Jezus 
uit de doden ook redelijk kan zijn, uiteindelijk blijft 
het aankomen op ons geloven, wat een gave is van 
God. Echter we mogen Hem in ons bidden om die 
gave van geloof vragen. Van harte hoop ik en wens ik 
u toe dat door de viering van Goede Week en Pasen 
dat geschenk van geloof zich in ons meer en meer 
verdiepen mag om uiteindelijk met de leerlingen van 
het eerste uur te kunnen belijden ‘Jezus leeft!’

Namens het pastorale team en het parochiebestuur 
wens ik u allen een Zalig Pasen toe!

Pastoor Sjef van der Maazen

Beste parochianen,

Een nieuwe editie van het Nicasiusnieuws ligt nu 
voor u. We besteden dit keer veel aandacht aan de 
parochie-activiteiten rondom Pasen, Pinksteren en 
in de zomer. Wij wensen u veel plezier tijdens het 
lezen van nieuws en wetenswaardigheden uit onze 
eigen Nicasiusparochie. 

We zien dat al veel parochianen het Nicasiusnieuws 
per e-mail willen ontvangen. Als u een e-mail stuurt 
aan redactie@parochienicasius.nl o.v.v. uw naam 
en adres, dan ontvangt u het Nicasiusnieuws 
voortaan alleen per e-mail. We hopen dat alle 
geïnteresseerden en weldoeners woonachtig buiten 
onze parochiegrens hier gebruik van gaan maken.

We denken dat u deze uitgave weer met veel plezier 
zult lezen. Uw redactie probeert iedere uitgave 
verder te verbeteren. Mocht u suggesties hebben 
voor de volgende uitgave, dan houden we ons 
aanbevolen. Graag willen wij u informeren dat in 
februari j.l. Ans van de Kerkhof en Simone Lier de 
redactie zijn komen versterken.

Tot slot wensen wij u allen een Zalig Pasen! 
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De laatste zondag van de Veertigdagentijd noemen 

wij Palm-of Passiezondag. Het is de zondag, die 

de Goede Week inluidt. Op deze zondag staan 

we stil bij een dubbel aspect uit het leven van 

Jezus: het gaat om de palmtakken, waarmee Jezus 

wordt toegejuicht, maar ook om de passie, het 

lijdensverhaal van Jezus.

Palmzondag
Op deze zondag, ook Palmpasen genoemd, vieren 
en gedenken we de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Jezus onderneemt met zijn leerlingen de 
voorgeschreven pelgrimstocht naar Jeruzalem voor 
de viering van het Pesachfeest, het joodse Paasfeest. 
Het is een bijzondere intocht van een koning op 
een veulen in Jeruzalem, het politieke en religieuze 
centrum van Israël. Eeuwenlang heeft het joodse volk 
uitgezien naar een nieuwe David, een nieuwe koning. 
Het volk is zo lang beproefd geweest door vreemde 
overheersers, door armoede en verdrukking. Het ziet 
uit naar een nieuwe koning die het opneemt voor de 
kleine mensen en die in Gods naam bevrijding brengt. 
In deze Jezus zien ze hun nieuwe Leider.

Een belangrijk onderdeel in de liturgie van Palmzondag 
is dat wij, de kerkgangers, in het verhaal mogen 
“meespelen”. Volgens het Romeinse missaal kan de 
voorganger na het intochtsevangelie een processie 
houden, opdat de gelovigen op hun manier Jezus 
kunnen toejuichen. De liturgie nodigt ons uit om van 

toeschouwer tot deelnemer te worden, om ons  aan te 
sluiten bij de enthousiaste menigte en met palmtakken 
in de hand het “Hosanna” mee te zingen. We worden 
aangesproken en uitgenodigd om Jezus te herkennen 
en erkennen als “Gezegend die komt in de naam van 
de Heer” . 
Sinds vele jaren bestaat in Leende de traditie om op 
Palmzondag een gezinsviering met palmpasenstokken 
te houden. Kinderen uit groep 5 van de basisscholen 
hebben deze stokken versierd en worden vertrouwd 
gemaakt met de attributen die aan de stok hangen. 
Zij maken deze palmpasenstok voor de bewoners van 
verpleegtehuis Leenderhof, een teken van aandacht 
voor deze mensen. Ze gaan de palmpasenstok 
persoonlijk overhandigen na de viering.

Passiezondag
De vreugdevolle stemming tijdens de intocht in 
Jeruzalem is slechts van korte duur. De evangelisten 
vermelden dat de conflicten zich opstapelen. Het 
begint al met het optreden van Jezus in de tempel: 
de hogepriesters, schriftgeleerden en de leiders van 
het volk willen Hem uit de weg ruimen, maar het 
volk hangt aan zijn lippen. De climax nadert als het 
Pesach wordt, als Jezus het laatste avondmaal met zijn 
leerlingen viert.
Het lijdensverhaal begint met de laatste maaltijd 
van Jezus en zijn leerlingen. Hierna volgen zijn 
gevangenname, zijn veroordeling, zijn geseling, zijn 
kruisdood en zijn begrafenis.  

Als wij geboren worden en we groeien op als 
kind, dan kan het gebeuren dat je als kind heel 
vaak aan je ouders vraagt: “Waarom?” Waarom 
smelten rails aan de horizon samen? Of althans 
waarom laten onze hersenen ons dat geloven, 
terwijl we technisch heel goed weten hoe dat 
komt? Bij heel veel geestelijke zaken is dat ook 
zo. Soms zijn de dingen niet, zoals ze lijken.

“Waarom” is de meest gestelde vraag en ik vraag me 
af of deze vraag altijd afdoende wordt beantwoord. 
Als jonge mensen te vaak de vraag naar het waarom 
stellen, dan zijn ouders en grootouders vaak ten 
einde raad en weten geen ander antwoord te geven 
dan: doe nou maar wat ik je zeg en vraag toch niet 
altijd waarom. 
Waarom, is een filosofische vraag en vraagt naar 
de oorsprong van alle dingen. Ik denk dat aan 
de vraag “waarom” nooit een “maat” gesteld kan 
worden. Telkens weer ontdekken mensen nieuwe 
ontwikkelingen in allerlei facetten die het leven 
omspannen en bezig houden en is de vraag waarom 
nooit ver weg.
Als jonge mens hield mij de vraag naar het Leven en 
de Schoonheid in zijn greep. Langzaam en na vele 
keren “waarom” te vragen, ontdekte ik dat het leven 
en de schoonheid verborgen zaten in het Goddelijke. 
God begon voor mij te leven door de ontdekking van 
de Kunstenaar, de Creator en Maker van alles wat 
leeft. Ik deed de ontdekking van geweldige vormen 
en kleuren. Ik kreeg zicht op mateloze hoeveelheden 
planten, dieren en mensen in de meest ondenkbare 
symmetrische vormen en dit bracht mij tot 
verwondering en verrukking. Steeds beter begreep 
ik dat kunstenaars moesten getuigen van deze 

mateloze schoonheid. In ons mensen ontstaat dan 
een vuur en het begint te branden. Dat vuur is 
onblusbaar en zet ons aan tot nog meer getuigenis 
van het Schone. Dit getuigenis is een getuigenis van 
en voor de Persoon die van zichzelf zegt: Ik ben er 
voor jou! “Lief mensenkind Ik heb deze pracht voor 
jou gemaakt”, lijkt God ons elke keer weer toe te 
roepen. Maar wie luistert er nou? Wie stelt nu nog de 
vraag naar het “waarom”? De enige vraag die velen 
stellen is: waarom heeft die persoon meer dan ik? 
Als ik het maar gemakkelijk heb en krijg wat ik vind 
dat mij toekomt. Vaak hoor ik mensen zeggen: “Ik 
heb recht op”. Ik denk dat we elkaar hoorndol, blind 
en doof maken door te focussen op waar we recht 
op hebben. Meer omzien naar elkaar en met elkaar 
genieten van een prachtige, weergaloze schepping, 
die elke keer weer opnieuw in al zijn pracht en praal 
tevoorschijn komt. 
De psalmist zegt: de maat van ons leven is 70 of als 
wij heel sterk zijn 80. Tegenwoordig worden we in 
onze regio iets ouder. Een reden te meer om met 
de ons toevertrouwde schepping goed om te gaan 
en daardoor blijven te getuigen van een God die ons 
oneindig lief heeft. Met Jezus heeft de mensheid en 
dus ook de schepping een kans gekregen om “nieuw” 
te worden. Door het lijden, sterven en verrijzen van 
Jezus heeft de mensheid een mateloze nieuwe kans 
gekregen.
Ook in 2020 vieren wij Pasen! Het grote feest dat ons 
doet uitroepen: Halleluja, de Heer is verrezen! Ook 
wij mogen op waardige wijze deel hebben aan deze 
verrijzenis.

Zalig Pasen,
Henri van Leuken, diaken.

TER INSPIRATIETER INSPIRATIE

Palm- of Passiezondag Maat-Kunst-Maat
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De Goddelijke Drie-eenheid is een moeilijk begrip. 
Op Drievuldigheidszondag probeerde een keer 
een kapelaan voor de H. Mis aan kinderen duidelijk 
te maken wat de Drie-ene God is. Hij nam een 
kokosnoot in zijn hand en legde uit hoe die was 
samengesteld. Van buiten heeft de noot een harde 
bast. Daaronder zit het vruchtvlees. En daar weer 
binnen bevindt zich de kokosmelk. Toch noemen 
wij dit alles bij elkaar een kokosnoot. Alle drie de 
onderdelen hebben een eigen kwaliteit, maar 
bestaan niet los van elkaar. Zo ook hebben wij een 
Drie-ene God met drie kwaliteiten; Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Met dit voorbeeld van de kokosnoot 
probeerde de kapelaan de kinderen het begrip Drie-
eenheid duidelijk te maken. Later, na de Mis vroeg 
de pastoor aan de kinderen: “Wat heb je vandaag 
geleerd?” Trots antwoordde een kind: “God is een 
kokosnoot.” 
Wij kunnen proberen om alles duidelijk te maken, 
maar soms kan dat toch nog verkeerd uitpakken.  Zo 
is God ook niet te vangen in een begrip. Want “geloof”, 
dat is echt “overgave”. Het is in de loop der eeuwen 
wel duidelijk geworden, dat wij het mysterie van God 
niet in woorden kunnen beschrijven of uitleggen. 
Ook kunnen we God niet in een beeld neerzetten. 
Elk beeld van God is op mensenmaat gemaakt en 
schiet dus tekort. Daarom was het de Joden zelfs niet 
toegestaan om de Naam van God uit te spreken. En 
het was evenzo verboden om afbeeldingen van Hem 
te maken. Wij kennen God niet, maar we mogen 
Hem wel ervaren. In zijn schepping, in de immense 
grootheid van de ruimte. In het gelaat van onze 
geliefden en in de wereld om ons heen. Wij mogen 
Hem ervaren in de diepte van ons eigen ik. God heeft 
zijn woning in het diepste van ons eigen wezen. We 
zijn geschapen naar Zijn Beeld. Wij kunnen dus wel 

naar Hem verwijzen, zoals een kathedraal verwijst 
naar zijn architect en bouwmeester.

Pater Mervin Varayankunnel

Vastenactie
De Vastenactie richt zich dit jaar op beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met 
een goede opleiding kunnen mensen beter een 
redelijk inkomen verdienen of een eigen bedrijf 
opzetten.  Hierdoor kunnen zij voor zichzelf en hun 
gezin of familie zorgen.
Onze parochie ondersteunt dit jaar het 
opleidingsproject in het zuiden van Bangladesh. De 
armsten leven hier voornamelijk van de landbouw. 
Door klimaatverandering gaan oogsten vaker 
verloren en groeit de armoede. Caritas Bangladesh 
bezoekt met mobiele scholen juist deze mensen 
zodat zij een beroepsopleiding met technische 
vaardigheden kunnen volgen. Deelnemers die 
zelf een bedrijfje willen beginnen krijgen een klein 
startkapitaal.

Helpt u mee het verschil te maken? Dit kan door te 
doneren op rekening NL21 INGB0000005850 t.n.v. 
Vastenactie Den Haag o.v.v. Caritas Bangladesh. In 
Leende en Sterksel  worden ook de Vastenactie-
zakjes gebruikt. Deze worden bij u opgehaald of u 
kunt ze in onze kerken inleveren.

Uw steun wordt enorm gewaardeerd!
MOV groepen parochie H. Nicasius

Op de 50e dag na Pasen viert de kerk het feest van 
Pinksteren. Op deze dag viert en gedenkt zij de 
nederdaling van de heilige Geest op de leerlingen 
van Jezus.  Zij waren met Maria in een huis bij elkaar 
en toen gebeurde het wonder, zoals hiernaast staat 
afgebeeld. Het boek Handelingen van de Apostelen 
(2,1-11) vertelt dat ze eensgezind samen waren. 
Toen gebeurde er iets wat niemand heeft zien 
aankomen. Een hevige wind stak op en vervulde de 
ruimte waarin zij zich bevonden. En iets als vuur werd 
zichtbaar en verdeelde zich in vlammen boven ieders 
hoofd. Geen gewone wind, geen gewoon vuur, maar 
iets wat erop leek. Wind en vuur zijn namelijk het 
beeld van Gods aanwezigheid.  Het verhaal vertelt 
dat ze allemaal vervuld werden van de heilige Geest 
en dat ze in vreemde talen Gods grote daden gingen 
verkondigen.

Wat is dat, die heilige Geest? In de bijbel betekent 
het woordje geest hetzelfde als adem, wind. Je zou 
kunnen zeggen dat het de adem van God is. God geeft 
de mens zijn levensadem (Gen. 2,7). Wij, christenen, 
ontvangen de Geest bij het doopsel, waar we gezalfd 
worden met Gods goede Geest. Maar ook in het 
sacrament van het vormsel wordt Gods Geest aan 
de vormeling meegedeeld. Die goede Geest wil zijn 
werk doen in concrete mensen, maar dan dient die 
mens wel mee te werken. Je zou bij het woord Geest 
mogen denken aan geestkracht, enthousiasme, 
begeestering, bezieling, enz. allemaal woorden die 
te maken hebben met inzet, daadkracht, getuigenis.
Vanuit die gedachte wordt duidelijk hoe actueel 
Pinksteren is én blijft. We hebben die Geest van 
God steeds opnieuw nodig. Die goede Geest die 
mensen verbindt en gelukkig maakt. In deze tijd van 

individualisme en zelfverrijking, van onverschilligheid 
en verslaving hebben we  mensen nodig die het vuur 
van de Geest levend houden, die opkomen voor 
christelijke waarden en normen. Het gaat om bezielde 
mensen, die weten aan te spreken, charismatische 
leiders die Gods Geest levend houden en anderen 
uitnodigen mee te doen. Geef ruimte aan die Geest.

Wim van Meijl

Nicasiusnieuws  
ook per e-mail 
Tot het vorige nummer werd het Nicasiusnieuws 
voornamelijk als papieren versie verspreid. 
Op verzoek van lezers die begaan zijn met het 
milieu, gaan we het Nicasiusnieuws ook per e-mail 
verspreiden. Indien u voor de optie ‘e-mail’ kiest, 
krijgt u in de toekomst het Nicasiusnieuws alleen 
nog electronisch toegestuurd. Het verspreiden van 
de papieren versie komt dan te vervallen. 
Mocht u dit wensen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 
om een mailtje aan redactie@parochienicasius.nl 
te sturen onder vermelding van uw naam en adres. 
Vanaf het volgende nummer ontvangt u dan het 
Nicasiusnieuws alleen nog per e-mail. 
Mocht uw mailadres in de toekomst wijzigen, 
verzoeken we u de redactie daarvan in kennis te 
stellen. U blijft dan op de hoogte van alle activiteiten 
in onze parochie.

TER INSPIRATIETER INSPIRATIE

Pinksteren Heilige Drie-eenheid



Rondgang door de Kerk
Bij binnenkomst in de kerk, als we via de hoofdingang 
de kerk (kunnen) binnengaan, zien we in rechte lijn 
voor ons het altaar staan. Het staat centraal op het 
priesterkoor en onze blik wordt er gelijk naar toe 
getrokken. 

Aan het altaar wordt de Eucharistie gevierd; het 
offer van Christus op de berg van Calvarië wordt 
hernieuwd. Rijk aan symboliek, zoals de RK-kerk 
is, treffen we op het altaar vijf wijdingskruisen aan, 
die duiden op de vijf wonden van Christus (de 
doorboorde handen en voeten en het doorstoken 
H.Hart). Ook bevinden zich in het altaar een of meer 
relieken van martelaren (in een kleine holte of een 
uitkeping): het heilige offer van Christus aan het 
kruis wordt zo verbonden met het offer van mensen 
die hun leven voor hun geloof hebben gegeven. 

Over het altaar ligt een altaardwaal: een witte doek uit 
één stuk, die over het altaar ligt en aan weerszijden 
afhangt. Het staat symbool voor de lijkwade waarin 
het lichaam van Christus werd gewikkeld na de 
kruisafname. Op Witte Donderdag wordt na afloop 
van de H. Mis het altaar ontkleed en het tabernakel 
leeggemaakt. 

Het is de avond van het Laatste Avondmaal waarna 
Christus zich terugtrekt in de tuin van Gethsemane 
en aan zijn leerlingen verzoekt om met Hem te blijven 
waken. De volgende dag (Goede Vrijdag) zal Hij 
gevangen worden genomen en worden gemarteld 
en gekruisigd. Er wordt dan geen Eucharistie gevierd.

Goede Vrijdag gedachte
Kijk naar mijn geluk dat vaak niet echt was,
Kijk naar alle dingen die ik deed.
‘K deed t voor mezelf en niet voor de ander
En ik vraag u: is er iets dat ik niet weet. 
‘K had zo graag uw volgeling willen wezen
‘K wist dat t zou lukken met uw kracht.
Maar ik bleef steeds steken in mijn eigen donkere 
wereld
En ik vraag u leidt mij uit de nacht.
Laat mij hier niet staan pak mijn hand en neem mij 
mee heer 
Naar de morgen van de nieuwe dag.
( Last supper uit Jesus Christ superstar)

Barmhartigheid zondag
De eerste zondag na Pasen is de Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid. 
Jezus zei: “De personen, die vol vertrouwen deze 
afbeelding vereren, de huizen - ja zelfs de steden, 
waar ze vereerd zal worden - zal Ik sparen en 
beschermen.”
Het Uur van Barmhartigheid:
“Om drie uur… verdiep je tenminste even in Mijn 
lijden, met name in Mijn grote eenzaamheid bij het 
sterven. Het is het uur van de grote barmhartigheid. 
Roep de almacht van de barmhartigheid af over de 
hele wereld, vooral over de arme zondaars. In dit 
uur staat de barmhartigheid voor elke ziel wijd open 
en kun je alles vragen voor jezelf en voor anderen. 
De barmhartigheid heeft over de rechtvaardigheid 
getriomfeerd. Daarom verlang Ik van elke ziel, dat zij 
Mijn barmhartigheid prijst.” – Uit wat Jezus zei toen 
Hij verscheen aan zuster Faustina.
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Op Witte Donderdag zal met de Heilige Mis “van 
het Avondmaal van de Heer”, het Paas triduüm 
van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van 
Christus beginnen, dat het hoogtepunt is van het 
hele liturgische jaar, en het hoogtepunt van ons 
christelijk leven.

Witte Donderdag
Het triduüm begint met de herdenking van het Laatste 
Avondmaal. Jezus bood aan de vooravond van zijn 
lijden, Zijn lichaam en Zijn bloed in de gedaanten van 
brood en wijn aan de Vader aan en terwijl hij deze te 
eten en te drinken gaf aan de apostelen, droeg hij 
hun op deze offerande te zijner gedachtenis voort te 
zetten. Het deel van het Evangelie van deze viering, 
waar de voetwassing wordt verteld, geeft uitdrukking 
aan dezelfde betekenis van de Eucharistie vanuit 
een ander oogpunt. Jezus wast – als een slaaf – de 
voeten van Simon Petrus en de andere apostelen 
(vgl. Joh. 13,4-5). Met dit profetische gebaar geeft 
Hij uitdrukking aan de betekenis van Zijn leven en 
Zijn lijden, als een dienst aan God en de broeders: 
«Want de Mensenzoon is niet gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen.» (Mc 10,45).

Goede Vrijdag
In de liturgie van Goede Vrijdag, overwegen wij het 
mysterie van de dood van Christus en aanbidden wij 
het kruis. In de laatste ogenblikken van Zijn leven, 
voordat Hij Zijn geest overgaf aan de Vader, zei 
Jezus: «Het is volbracht!» (Joh 19,30). Wat betekenen 
deze woorden van Jezus? Zij betekenen dat het 
reddingswerk is volbracht, dat de hele H. Schrift 
volledig in vervulling is gegaan in de liefde van 
Christus, het geofferde Lam. Jezus heeft door zijn 
Offer de grootste ongerechtigheid omgevormd tot 
de grootste liefde.

Stille Zaterdag
Stille Zaterdag is de dag waarop de Kerk herdenkt 
dat Jezus in het graf rust, na de zegevierende strijd 
aan het kruis. Op Stille Zaterdag identificeert de Kerk 

zich nogmaals met Maria: heel het geloof van de Kerk 
is in haar, de eerste en volmaakte leerling, de eerste 
en volmaakte gelovige, samengevat. In de duisternis 
waarin de schepping is gehuld, houdt zij als enige de 
vlam van het geloof brandende, tegen alle hoop in 
hopend (vgl Rom 4,18) op de Verrijzenis van Jezus.
En tijdens de Paaswake waar weer opnieuw het 
Alleluia klinkt, vieren wij de verrezen Christus, 
centrum en eindpunt van de kosmos en van de 
geschiedenis; laten wij waken vol hoop in afwachting 
van zijn wederkomst, als Pasen zich ten volle zal 
manifesteren.

Steen weggerold
In die heilige nacht overhandigt de Kerk ons het licht 
van de Verrezen Heer, opdat in ons niet de wroeging 
postvat van degene die zegt “nu is er niets meer 
aan te doen…”, maar de hoop van degene die zich 
openstelt voor een heden vol toekomst: Christus 
heeft de dood overwonnen, en wij met Hem. Ons 
leven eindigt niet voor de steen van een graf, ons 
leven gaat verder met de hoop in Christus die juist 
uit dat graf is opgestaan. Als christenen weten wij dat 
wij geroepen zijn om wachters op de morgen te zijn, 
die de tekenen van de Verrezene weten te verstaan, 
zoals de vrouwen hebben gedaan en de leerlingen 
die naar het graf kwamen gesneld bij de dageraad 
van de eerste dag van de week.

Drie dagen één viering
Zonder Witte Donderdag, geen Goede vrijdag, 
zonder Goede Vrijdag, geen Pasen.
Je kunt deze dagen niet los van elkaar zien, het is één 
viering de maaltijd, het sterven en het opstaan.
Laten we ons in deze dagen van het Heilig Triduüm, 
niet ertoe beperken het lijden van de Heer alleen te 
gedenken, maar laten we in het mysterie binnengaan, 
laten we ons Zijn gevoelens, Zijn gezindheid eigen 
maken, zoals de apostel Paulus ons uitnodigt om 
te doen: «Die gezindheid moet onder u heersen die 
ook in Christus Jezus was” (Fil 2,5). Dan zal ons Pasen 
een “Zalig Pasen” zijn. (KN 2-4-15)

PASEN

1+1+1=1

PASEN
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PASEN

Waai om ons als een sterke wind
en laat ons vrede vinden
want aan Uw hand, o God, als kind
zijn wij Uw hartsbeminden.
U roept ons aan: ‘Geef Mij je hand,
Ik zal je verder leiden.
Kom mee, sta niet meer aan de kant,
wil toch Mijn  kracht verbeiden.’

Stroom door ons met Uw warme vuur
dat kilheid laat verdwijnen.
Wees met ons, wees er ieder uur,
laat Uw licht voor ons schijnen.
‘Vervul je met Mijn heil’ge gloed,
wil je toch overgeven.
Ik geef de zekerheid, de moed
uit dit geloof te leven.’

Verhef voor ons, o Geest, Uw stem
en spreek in alle talen.
Leg in ons hart de kracht van Hem
opdat wij niet verdwalen.
‘Ik ben dichtbij, de Zoon van God
en roep je: kom tot leven!
Ik troost je met dit heilig lot:
Ik heb Mijzelf gegeven!’

Wij vragen: ‘Vader, Zoon en Geest:
kom in ons leven binnen.
U bent altijd getrouw geweest,
wil ons nu ook beminnen.’
God geeft aan ons het Heilig Woord,
wij bidden tot Hem samen:

‘U hebt ons vragen steeds gehoord,
wij zeggen dankbaar: ‘Amen!’’ 

dichter: Frans den Harder

Overzicht H. Missen 

Hemelvaart – 21 mei
09.30 uur H. Luciakerk Mierlo
11.00 uur H. Brigidakerk Geldrop
11.00 uur H. Martinuskerk Heeze
10.00 uur H. Petrus’ Bandenkerk Leende

Pinksteren – 30 mei
16.30 uur Leenderhof 
17.00 uur H. Luciakerk Mierlo
19.00 uur H. Catharina van Alexandriëkerk Sterksel
19.00 uur H. Brigidakerk Geldrop

1e en 2e Pinksterdag – 31 mei en 1 juni
09.30 uur HH. Maria en Brigidakerk Geldrop 
 (alleen op 1e Pinksterdag)
09.30 uur H. Luciakerk Mierlo
10.00 uur H. Petrus’ Bandenkerk Leende
11.00 uur H. Brigidakerk Geldrop
11.00 uur H. Martinuskerk Heeze 
 (alleen op 1e Pinksterdag)

Vieringen tijdens de Goede Week

Vooravond Palmzondag
04-04 19.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes volkzang
Palmzondag
05-04 11.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes  
  mmv  Jeugd en Jongerenkoor
06-04 12.30 u. eucharistieviering
07-04 09.00 u. eucharistieviering in de kapel van het st. Antonuishuis
 19.00 u. Boeteviering en biecht gelegenheid
08-04 12.30 u. eucharistieviering met aansluitend tot 14.00 uur aanbidding
Witte donderdag
09-04 19.00 u. eucharistieviering aansluitend aanbidding
  mmv  gregoriaans koor
 21.45 u. dagsluiting
Goede vrijdag
10-04 15.00 u. Kruisweg
 19.00 u. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer 
  met aansluitend aanbidding mmv gemengd koor 
 21.45 u. Dagsluiting
Paaszaterdag
11-04 21.00 u.  Paaswake mmv Brigida Anúna 
1ste Paasdag
12-04 11.00 u. eucharistieviering mmv alle koren samen
2e Paasdag
13-04 11.00 u. eucharistieviering met volkzang

Palmzondag
05-04 10.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes
  mmv mannenkoor     
Goede vrijdag
10-04 15.00 u. Kruisverering
 19.00 u. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer 
  mmv mannenkoor 
Paaszaterdag
11-04 21.00 u.  Paaswake mmv mannenkoor 
1ste Paasdag
12-04 11.00 u. eucharistieviering mmv dames- en mannenkoor
2e Paasdag
13-04 10.00 u. eucharistieviering mmv mannenkoor

Vooravond Palmzondag
04-04 19.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes
Palmzondag
05-04 11.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes 
07-04 19.00 u. Boeteviering en biecht gelegenheid
08-04 09.30 u. eucharistieviering
Witte donderdag
09-04 19.00 u. eucharistieviering aansluitend aanbidding 
  mmv  dameskoor
Goede vrijdag
10-04 15.00 u. Kruisweg mmv  dameskoor
 19.00 u. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer 
Paaszaterdag
11-04 21.00 u.  Paaswake mmv  dameskoor 
1ste Paasdag
12-04 11.00 u. eucharistieviering mmv  Levensvreugde
2e Paasdag
13-04 11.00 u. eucharistieviering

Vooravond Palmzondag
04-04 17.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes 
  mmv  dameskoor
Palmzondag
05-04 09.30 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes 
  mmv  mannenkoor 
06-04 18.30 u. eucharistieviering (Hof van Bethanië)
Witte donderdag
09-04 15.00 u. gebedsviering (Hof van Bethanië)
  mmv  mierloos kinderkoor 
Goede vrijdag
10-04 15.00 u. Kruisweg 
 19.00 u. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer  
  mmv dames- en mannenkoor
Paaszaterdag
11-04 19.00 u.  Paaswake mmv dames- en mannenkoor 
1ste Paasdag
12-04 09.30 u. eucharistieviering mmv dames- en mannenkoor
 11.00 u. gebedsviering voor kinderen mmv mierloos kinderkoor 
2e Paasdag
13-04 09.30 u. eucharistieviering mmv Joko

Vooravond Palmzondag
04-04 19.00 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes
Witte donderdag
09-04 19.00 u. eucharistieviering aansluitend aanbidding tot 21.00 uur
1ste Paasdag
12-04 09.30 u. eucharistieviering

Palmzondag
05-04 09.30 u. eucharistieviering; wijding en uitreiking palmtakjes  
  mmv  gemengd koor
Goede vrijdag
10-04 15.00 u. Kruisweg
Paaszaterdag
11-04 19.00 u.  Paaswake mmv Sing it Out 
1ste Paasdag
12-04 09.30 u. eucharistieviering mmv gemengd koor

H. Martinuskerk (Heeze)

H. Luciakerk (Mierlo)

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

H. Brigidakerk (Geldrop)

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop) 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)

PINKSTEREN

Pinksteren
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175 Jaar geleden, in 1844, werd Bernadette 
Soubirous geboren en 140 jaar geleden stierf 
zij. Aan de Heilige Bernadette verscheen Maria 
achttien keer in de Grot van Massabielle te 
Lourdes. Vanwege het dubbele jubileum hebben 
de bisschop van Lourdes en de rector van het 
Heiligdom besloten dat de reliekschrijn van de 
Heilige Bernadette een rondreis gaat maken door 
Europa om de boodschap van Lourdes opnieuw 
uit te dragen. In het voorjaar van 2020 zijn de 
relieken van de Heilige Bernadette in Nederland. 
De reliekschrijn zal dan de verschillende 
bisdommen aan doen. Ons bisdom mag de spits 
afbijten:  van 11 tot en met 17 mei 2020  is de 
reliekschrijn in de Bossche kathedraal.

Het programma:
De eerste viering zal op maandag 11 mei om 16.00 
uur zijn. Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht 
en bisschop-referent voor bedevaarten, en Mgr. 
De Korte zullen in deze vesper voorgaan. Tijdens 
de vesper worden de relieken plechtig de Sint-
Jan binnengedragen. Bij deze viering zullen ook de 
religieuzen uit het bisdom aanwezig zijn.
Van 11 tot en met 17 mei zijn er in de Sint-Jan 
bijzondere vieringen en gebedsmomenten, in 
aanvulling op de reguliere eucharistievieringen. 
Zo worden er dagelijks de lauden (8.15 uur), het 
rozenkransgebed (12.00 uur) en de vespers (16.00 
uur) gebeden. Op zaterdagavond 16 mei is er een 
eucharistieviering met lichtprocessie en wake. 
In en rondom de kathedraal wordt een gevarieerd 
programma aangeboden. Op vrijdagavond 15 mei 
wordt op een groot scherm in de Sint-Jan de film ‘Je 

m’appelle Bernadette’ getoond over het leven van 
de heilige zieneres. De dag erna staat speciaal voor 
gezinnen een bijzondere tocht door de stad op het 
programma: ‘de Bossche route van Bernadette’.
Verder zijn er onder meer speciale activiteiten voor 
scholieren, jongeren en zorgbehoevenden. De week 
wordt afgesloten met een Mariavesper op zondag 17 
mei om 16.00 uur waarin de relieken door Mgr. De 
Korte worden overgedragen aan vertegenwoordigers 
van het bisdom Roermond.

Voor meer info verwijzen wij u  naar: 
www.parochienicasius.nl

BEDEVAARTEN

Reliek Heilige Bernadette 
komt naar Den Bosch

Sinds 2015 gaat elk jaar een groep pelgrims op 
bedevaart vanuit onze Nicasiusparochie naar 
Den Briel. De plaats waar de HH. Martelaren van 
Gorcum om het leven zijn gebracht, waaronder onze 
patroonheilige de Heilige Nicasius. Op zaterdag 11 
juli belooft het weer een heel mooie dag te worden 
van gebed, Eucharistie, maar ook van ontmoeting met 
parochianen en gelovigen uit Brabant en verschillende 
windstreken van ons land. Zij verzamelen zich in 
grote getale in en om de bedevaartskerk van Den 
Briel. De eucharistieviering om 11.00 uur zal worden 
voorgegaan door Kardinaal Eijk, bisschop van Utrecht. 
Wilt u met ons mee trekken naar de plaats waar de 
HH. Martelaren gestorven zijn voor ons geloof? Dit kan  
door contact te leggen met: Louis Maas, 040-2262014 
Heeze of Pastorie H. Brigida, 040-2862364 Geldrop 

Het programma voor die dag is als volgt: 
8.00 uur  vertrek in Heeze
 pastorie Jan Deckersstraat 22.
8.15 uur  vertrek in Geldrop 
 St. Antoniushuis Stationsstraat 21 
11.00 uur  pontificale Eucharistieviering  in Den Briel 
13.30 uur  Rozenhoedje/jongerenprogramma 
14.30 uur  Kruisweg 
15.30 uur  Vesperviering met sacramentsprocessie  
 en pelgrimszegen. 
17.00 uur  vertrek uit Den Briel. 
Dit jaar willen we met een aantal auto’s naar Den 
Briel gaan. Mocht het aantal deelnemers boven 
30 uitkomen, dan gaan we per bus.  De kosten van 
deelname bedragen € 17,50. Tevens willen we vragen 
of er zich mensen willen aanmelden die bereid zijn 
om met de auto (en drie passagiers) naar Den Briel 
te gaan.

Wie gaat de uitdaging aan ?
In de afgelopen nummers van ons Nicasiusnieuws hebben 
we met veel plezier kunnen lezen over de bedevaarten  
en bijzondere reizen door onze parochianen. Sommigen 
reisden in Nederland, anderen naar de andere kant van 
de wereld. Herinnert u ze nog? We hadden een mooi 
reisverslag over de Nationale Bedevaart naar Den Briel. De 
plaats waar onze H.Nicasius samen met andere priesters 
werd gemarteld en vermoord. De bedevaartgangers 
werden geïnspireerd door de Kerk die eenheid in geloof, 
hoop en liefde straalde. 
Er was ook een leuk verslag over een lange reis naar 
Indonesië. Centraal stond hier de oriëntatie op het leven 
van een zuster van de sociëteit Jezus Maria Jozef. In een 
weeshuis van de sociëteit was onvoorwaardelijke liefde, 
hulp aan anderen – die niet altijd vanzelfsprekend is – 
en oprechte dankbaarheid duidelijk aanwezig. Ons werd 
meegegeven dat het geluk van anderen ook ons geluk 
kan worden! Verder hebben we kunnen lezen over “buen 
Camino”, de groet die gebruikt wordt door de mondiale 
“familie” van pelgrims als zij zich op de wegen naar 
Santiago de Compostella begeven. Mooi werd beschreven 
dat de Camino gelijk staat aan “ontmoeting”, zowel met 
medepelgrims als ook met God. Alle pelgrims hebben een 
rugzak, vol met fysieke maar ook met geestelijke zaken. 
De ontmoeting met anderen kan dan een zegen zijn. De 
Camino is een echte aanrader, maar ook een uitdaging!
Uw redactie zoekt parochianen die een reis gemaakt 
hebben naar bijvoorbeeld de Stille Omgang in Amsterdam, 
een bijzondere kerk of klooster, of een bedevaartsoord 
zoals Lourdes. We denken dat er vele reisdoelen zijn die 
met ons geloof te maken hebben. Wie gaat de uitdaging 
aan om onze gelovigen van de H.Nicasius-parochie te 
laten genieten van een mooie en inspirerende reis?

BEDEVAARTEN

Nationale Bedevaart 
naar den Briel
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Hoogfeest Geboorte 
Johannes de Doper 
Door Johannes de Doper krijgen wij een sleutel om 
teksten uit het oude testament te kunnen begrijpen. 
De evangelist Marcus verwoordde het: “Zoals er 
geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie ik zend mijn 
bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; een stem 
van iemand die roept in de woestijn; Bereidt de weg 
van de Heer, maakt zijn paden recht, trad Johannes op 
in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel tot 
bekering en vergiffenis van zonden.” (Marcus 1, 1-5). 
De evangelist Lucas geeft ons een ordelijk verslag 
van de gebeurtenissen in die tijd. Hier worden de 
gebeurtenissen rondom de geboorte van Johannes, 
verweven met de aankomende geboorte van het 
kind Jezus. Lucas besteedt in zijn evangelie uitgebreid 
aandacht aan de gebeurtenissen die vooraf gingen 
aan de geboorte van Johannes de Doper. Zijn vader 
Zacharias verneemt van de engel Gabriël, dat hij en 
zijn vrouw Elisabeth een zoon zullen krijgen, die zij 
Johannes moeten noemen. In de zesde maand van 
de zwangerschap van Elisabeth, verschijnt de engel 
Gabriël vervolgens aan Maria met de boodschap dat 
zij zwanger zal worden van de Zoon van God die zij 
Jezus moet noemen. Wanneer de zwangere Maria 
vervolgens de hoogzwangere Elisabeth bezoekt, 
spreekt Elisabeth de woorden die wij terug vinden in 
het Weesgegroet: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw schoot” (Lucas 1, 42). 
In onze parochie vindt de St.Jansviering plaats op 24 
juni om 19.30 u in de St.Janskapel in Leenderstrijp.

Bedevaarten
Ommel   
9 mei vanuit Leende en Sterksel, 
11 mei vanuit Mierlo 
1 juni vanuit Heeze

Handel  
27 – 28 juni vanuit Geldrop

Den Briel 
11 juli vanuit Geldrop en Heeze

Paaseieren zoeken
Na de Eucharistieviering van 11u op 1e Paasdag zal er 
het traditionele paaseieren zoeken voor de kinderen 
in de pastorietuinen van Geldrop, Heeze en Mierlo 
plaatsvinden. Ieder jaar is de paashaas zeer actief om 
de eieren te verstoppen. Komen jullie ook zoeken?

1e Heilige Communie
We zijn enorm blij dat er in onze kernen weer veel 
kinderen de 1e Heilige Communie gaan vieren. 
In Mierlo gaat dit op zondag 19 april feestelijk 
plaatsvinden, in Leende op zondag 10 mei, in Heeze 
op zondag 17 mei en in Geldrop op zondag 14 juni. 
Laten we er voor de kinderen uit onze parochie een 
mooie feestdag van maken!

Agenda
19-04 • 09.30 u. HH. Maria en Brigidakerk
 Gilde mis St. Joris
19-04 • 11.00 u. H. Brigidakerk, Geldrop
 uitstelling van het aller heiligste  
 en biecht gelegenheid ivm. Zondag  
 van de Barmhartigheid
25-04 • 10.00 u. H. Martinuskerk, Heeze  
 Gilde mis St. Joris
26-04 • 9.00 u. HH. Maria en Brigidakerk, Geldrop
 Viering ivm de Ronde van Geldrop
27-04 • 10.00 u.  H. Petrus’ Bandenkerk, Leende 
 Koningsdag viering
04-05 • 19.00 u. H. Petrus’ Bandenkerk, Leende 
 dodenherdenking
06-06 • 19.00 u. Catharina v Alexandriëkerk, Sterksel
 Vormselviering
12-06 • 13.30 u. H. Petrus’ Bandenkerk, Leende 
 eucharistieviering b.g.v. 
 40-jarig bestaan Zonnebloem 
22-06 • 09.00 u. H. Petrus’ Bandenkerk, Leende 
 gildemis van St.-Jan Baptista L-strijp
27-06 • 19.00 u. H. Petrus’ Bandenkerk, Leende 
 Gezinsviering einde Schooljaar
04-07 • 17.00 u. H. Luciakerk,Mierlo
 vakantieviering met het
 Mierloos Kinderkoor

Versterking gezocht
In de vorige uitgave van ons magazine plaatsen we 
een oproep voor bezorgers van het Nicasiusnieuws 
in Mierlo. Hier kregen we een hele goede response 
op. Dank daarvoor!
Deze keer vragen we aandacht voor onze 
begraafplaatsen en pastorietuinen, met name voor 
die in Heeze. Hier hebben we dringend behoefte 
aan meerdere vrijwilligers die zich met energie en 
enthousiasme willen inzetten voor het beheer en 
onderhoud van de begraafplaats en de pastorietuin. 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken: 
1. beheerder van de begraafplaats en coördinator 
van de groep vrijwilligers, 2. het begeleiden van 
een begrafenis en 3. het onderhouden van de 
begraafplaats en de pastorietuin. Voor deze laatste 
taak zoeken we meerdere vrijwilligers. Het zou mooi 
zijn als we de huidige groep kunnen versterken. 
Immers ook hier geldt: vele handen maken licht werk!
Indien u interesse heeft, dan kunt u zich bij 
ons opgeven. Graag een korte email aan:  
redactie@parochienicasius.nl

Passieconcert  
palmzondag Leende
Het missionair pas-
toraat van de Nica-
siusparochie or-
ganiseert in deze 
veertigdagentijd een 
passieconcert in de 
monumentale St.-
Petrus’ Bandenkerk 
in Leende: op Pas-
sie- en Palmzondag, 
5 april 2020 van 14.00 – 15.00 uur. 
In aanloop naar de Goede Week brengt de  
gemengde zangvereniging “Het Leends Accoord” op 
deze zondag liederen ten gehore en er zullen tek-
sten / overwegingen worden voorgelezen.  De entree 
is gratis en u bent van harte welkom! Uw aanwezig-
heid is een teken van onderlinge verbondenheid en 
eenheid: samen op weg naar Pasen.

Bezoek aan Mariakapel 

De maand mei is vanouds de Mariamaand. De 
Romeinen noemden de meimaand naar de 
moedergodin Maia. Veel later, in de Middeleeuwen, 
begon men in Italië het gebruik om de meimaand toe 
te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Brengt u in mei 
ook eens een extra bezoek aan één van onze mooie 
Mariakapellen? U kunt er dan een kaarsje opsteken 
en even bidden. Wellicht kan dan ook onderstaand 
lied spontaan gezongen worden.

Kinderen van Maria 
Refrein:  
Kinderen van Maria, zwaait de zegevaan.
Zingt het Alleluja, nooit zult gij vergaan.

1.  Uit haar open handen vloeit een zegenstroom.
 Maar op zielsvijanden sling’re zij den schroom.
2.   Leger in slagorde, vol ontzag’lijkheid.
      O verplet de horde, die ten afgrond leidt                            
3.   Voorbodin der zonne, schoone dageraad;
      die ‘k mijn harte gonne met een blij gelaat.
 4. Licht in duisternissen, liefelijke maan;
       kan men ’t voetpad missen, ’t oog op u geslaan.
 5.  Mild in zegestralen, zonne der natuur.
    Moeder kom ons halen op ons stervensuur.

Feest van de Heilige 
Nicasius van Heeze 
Op zondag 12 juli om 11.00 uur zullen we in onze 
parochie de Heilige Nicasius met een H.Mis eren. 
Dit zal op de geboortegrond van de patroonheilige 
plaatsvinden: het Nicasiusplekske (Kreijl, Heeze). 
Volgens traditie zullen de kinderen een bloemengroet 
brengen. 

Maria ten hemelopneming
Het feest van Maria ten Hemelopneming wordt in 
Heeze altijd in de prachtige pastorietuin gevierd. Dit 
jaar op zondag 16 augustus om 11.00 uur. Bij deze 
H.Mis zijn o.a. de Heezer Gildes aanwezig. Komt u 
dit jaar ook? Wellicht met uw kinderen of misschien 
samen met de kleinkinderen. Het zal iedereen goed 
doen!

UIT DE KERNEN UIT DE KERNEN
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Voor de 16e keer organiseert de Stichting 
Brigidaconcerten een serie orgelconcerten in de 
Brigidakerk. De Stichting focusseert zich dit jaar 
op componisten die iets gemeen hebben met het 
jaartal 2020 én ook voor orgel en koor hebben 
gecomponeerd. Een greep uit de namen, die de 
concertgevers als suggestie kregen zijn Christian 
Heinrich Rinck, William Ralph Driffill, Charles 
Tournemire, Louis Vierne, Paul Hindemith, en 
John Rutter.Hoe de organisten dit gaan invullen, 
is nog een verrassing. 

In het eerste concert geeft Kees van Eersel eerst 
een demonstratie van de werking en klank van de 
orgelpijpen en daarna brengt hij melodieën ten 
gehore die door de bezoekers worden aangedragen!
In het tweede concert komt het Eindhovens 
Kamerkoor (EKK) o.l.v. Rienk Bakker. Ze zijn eerder 
in de Brigida geweest en dat was een groot succes! 
Hopelijk baseren zij hun concert op het werk van 
Rutter.
Tjeerd van der Ploeg speelt het voorlaatste concert. 
Zijn internationale faam als Tournemire vertolker 
bracht hem zeer onlangs nog op het wereldberoemde 
orgel van de Ste-Clotilde in Parijs. 
Op zondag 13 december sluit het Adventsconcert 
de serie af. Daarvoor is een voorlopige toezegging 
van Euwe en Sybolt de Jong, twee dubbelkwarteten 
met orgel en harmonium. De concertbezoekers (275 
!) van vorig jaar hebben beslist goede herinneringen 
aan hun optreden en zullen begrijpen dat 
Dejongdejongplus een veel gevraagde groep is. 

Voor de concertserie van 2020 zijn alle concerten 
weer op zaterdagmiddag, uitgezonderd het 

kerstconcert (op zondagmiddag). Alle concerten 
beginnen om 16.15u in de Brigidakerk:

zaterdag 27 juni  
Kees van Eersel (Kloetinge), orgel  
improvisatieconcert

zaterdag 4 juli  
“Eindhovens Kamerkoor (EKK) o.l.v. Rienk Bakker”

zaterdag 11 juli 
“Philip Crozier (Montreal), orgel”

zaterdag 18 juli  
“Bert en Anna den Hertog (Den Haag) orgel”

zaterdag 25 juli  
“Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch), orgel”

zaterdag 1 aug.  
“Pieter-Jelle de Boer (Compiègne), orgel”

zaterdag 8 aug.  
“Petra Veenswijk (Delft), orgel”

zaterdag 15 aug.  
“Dariusz Bąkowski-Kois (Krakau), orgel”

zaterdag 22 aug. 
 “Martyn Noble (London), orgel”

zaterdag 29 aug.  
“Tjeerd van der Ploeg (London), orgel”

zondag 13 dec. 
Adventsconcert door Ensemble Dejongdejongplus

Mocht u vragen hebben dan graag een mail aan: 
brigidaconcerten@gmail.com. Bellen met de 
secretaris kan ook (040 – 2856240).

UIT DE KERNEN
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Onze Missionarissen 

Onze parochie kent een aantal actieve missionarissen (priester). Graag stellen wij hen aan u voor.

Piet de Bekker, Missionaris van Afrika (Witte Pater)
Begeleidt in Ibadan (Nigeria) jongelui die Missionaris van Afrika willen worden. Daarnaast 
werkzaam in de buurparochie St. Thomas. 

Jozef de Bekker, Missionaris van Afrika (Witte Pater).
Provinciaal van de Witte Paters in Nederland. Nog steeds nauw betrokken bij zijn voormalig 
pastoraal werk in Burkina Faso en Ivoorkust.

Louis Kessels, Missionaris van Mill Hill.
Sinds kort terug in Nederland en actief in een parochie te Uden. Blijft nauw betrokken bij zijn 
voormalige studenten aan seminaries in Uganda en Maleisië.

Pater Willem Kerkhof 
Is - als witte pater - pastoor in het St. Gabriel’s missieziekenhuis in Namitete, Malawi , waar 
hij zich met hart en ziel inzet voor de lokale bevolking. De meeste patiënten leven onder de 
armoedegrens en komen vanuit het hele land en uit de buurlanden Zambia en Mozambique.

Pater Herman Leemrijse S.C.J. 
is pastoor van de Goede Herderparochie in Valdivia, Chili, een stad 800km te zuiden van de 
hoofdstad Santiago de Chile. Hij zorgt voor de opleiding van diakens en voor de vorming van 
pastoraal werkers. 

Jan Joris Rietveld
wereldheer, is pastoor in Cabaceiras, Brazilië. Zijn parochie telt 22 kapellen. Daarnaast geeft 
hij twee dagen per week les aan een seminarie met ongeveer 60 studenten. Hij bestudeert 
ook de plaatselijke samenleving in een historisch en sociologisch perspectief. Hier wordt 
over gepubliceerd, zodat de mensen gaan nadenken over hun eigen identiteit.

Pater Ton Speekenbrink CssR 
woont in Recife, Brazilië. Hij zet zich in voor een project voor aanleg van waterleidingen in 
Cabo, in zijn vroegere parochie.

UIT DE KERNEN
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Actie Kerkbalans 2020 

Het motto ‘Geef voor je Kerk’ was ook dit jaar weer de 
leidraad van Actie Kerkbalans. Hopelijk heeft u aan 
het begin van het jaar een brief hierover ontvangen. 
Gelukkig hebben velen onder u gereageerd op de 
uitnodiging om mee te doen aan deze jaarlijkse 
ondersteuningsactie voor onze Nicasiusparochie. 
Mocht u geen brief ontvangen hebben en toch uw 
steentje willen bijdragen dan verwijzen we u graag 
naar het overzicht met bankrekeningnummers op 
pagina 2 van dit magazine. Voor uw financiële steun 
willen we u van harte danken. Dank gaat ook uit naar 
allen die zich als vrijwilliger inspannen om de Actie 
Kerkbalans te doen slagen.

Pensioen diaken  
Henri van Leuken
In februari van dit jaar heeft onze diaken Henri van 
Leuken de leeftijd van 66 jaar en vier maanden 
bereikt en daarmee de pensioengerechtigde leeftijd. 
Uiteraard willen we hem feliciteren met het bereiken 
van deze mijlpaal. Veel mensen gaan het op een 
dergelijke leeftijd wat rustiger aan doen en wat tijd 
voor andere zaken vrij maken. 
Het bijzondere aan diaken Henri van Leuken is 
dat hij zijn pastorale activiteiten wil voortzetten, 
zowel in onze Nicasiusparochie als in het pastoraat 
voor woonwagenbewoners. Als pastoraal team en 
parochiebestuur zijn we diaken Henri zeer dankbaar 
voor zijn grote toewijding en inzet gedurende vele 
jaren. We wensen hem in elk geval veel gezonde 

jaren toe samen met echtgenote Hildegard, zijn 
gezin en familie en heel veel succes en Gods zegen 
bij zijn verantwoordingsvolle werk in onze parochie 
en voor zijn woonwagenbewoners.

Tarieven
 
In ons vorige Nicasiusnieuws waren helaas niet alle 
tarieven juist weergegeven. Onze oprechte excuses 
daarvoor. In onze parochie hanteren wij vanaf  
1 januari 2020 de navolgende tarieven, zoals 
deze door het Bisdom Den Bosch worden 
geadviseerd: 

Vieringen: 
H. Mis stipendium   €      12,00
Huwelijksviering    €    380,00
Jubileumviering    €    290,00
Uitvaart     €    475,00

Begraafplaatsen: 
Grafrechten graf / urn voor 20 jaren € 1.350,00
Verlenging voor periode van 10 jaren €    675,00
Graf delven en dichten,  
incl. ruimingskosten   €    590,00
Plaatsen urn in urnenkelder,  
columbarium of graf   €    210,00
Verstrooien as    €    125,00
Grafplaats reserveren voor 10 jaren €    675,00

Tarieven kunnen lokaal afwijken. Voor kindergraven 
hanteren we een gereduceerd tarief. 
Voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met 
de lokale beheerder van de begraafplaats.

Na bijna elf jaar in Nederland heeft mijn congregatie 
mij teruggeroepen voor een nieuwe benoeming in 
India. 
In 2003 werd ik priester gewijd. De eerste 3 jaar 
werkte ik als assistent-directeur van het Good News 
Retraite Centrum. Daarna 3 jaar op het kleinseminarie 
van de orde, als docent, als financieel directeur en 
vervolgens als rector. Tijdens deze periode kreeg ik 
het verzoek van mijn overste om naar Nederland te 
gaan.  
Toen ik hier naar toe kwam, heb ik mijn ouders, mijn 
familie en vrienden in India achtergelaten. Ik was 
wat ongerust en gespannen over Nederland. Hoe 
zou mijn nieuwe leven er uit zien? Het was een heel 
nieuw begin voor mij. 
Na een kennismakingsperiode van enkele maanden 
in Tilburg ben ik in december 2009 voor stage naar 
Maarheeze gegaan. Daar werd ik in juli 2010 tot 
kapelaan benoemd. Het was voor mij een grote 
geruststelling, dat ik al snel mocht ervaren, dat de 
mensen er echt goed en behulpzaam zijn. Daar ben 
ik steeds  oprecht dankbaar voor geweest.
In 2014 werd ik benoemd als kapelaan in de Sint 
Martinuskerk in Heeze, later de Nicasiusparochie. 
Het was aanvankelijk wel even wennen. Dankzij de 
goede hulp van veel mensen, ben ik die periode 
goed doorgekomen.  
Loslaten is altijd moeilijk. Ook voor mij zal dat nu 
niet gemakkelijk zijn. Bij mijn priesterwijding heb 
ik plechtig beloofd om gehoorzaam te zijn aan de 
congregatie en mijn overste. Aan die belofte wil ik 
mij houden. Nu ben ik gevraagd om vanaf juni a.s. 
de taak van directeur van een zorgcentrum voor 
mensen met sociale en psychische problemen op me 
te nemen. Het plan is om een soort van boerderij op 

te zetten, waar hen de nodige zorg wordt geboden 
en zij ook een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. 
Die taak is best wel moeilijk. Maar tegelijkertijd geldt 
dat de omgeving waarin ik zal verblijven een prachtig 
natuurgebied is. Het is namelijk gelegen in een wat 
bergachtig gebied, in Vagamon provincie Kerela. Het 
klimaat daar zal me beter bevallen dan in Nederland. 
En trouwens ook beter dan elders in India.  
In die buurt heeft onze congregatie nog twee andere 
sociale zorgcentra voor dakloze mensen. In totaal 
kunnen wij aan circa 180 mensen zorg bieden. Het 
is mijn droom om naast het zorgcentrum een kas te 
realiseren, waarin we tomaten en andere groenten 
willen gaan kweken, om in de eigen behoefte te 
voorzien en eventueel ook voor de verkoop. Dit om 
de zelfstandigheid te vergroten en de mensen een 
bepaalde ontwikkeling mee te geven. Ik ga me in de 
komende tijd verder verdiepen hoe ik deze droom 
kan gaan verwezenlijken.
Op 10 mei aanstaande neem ik officieel afscheid van 
de parochie. En op 22 mei ga ik voorgoed terug naar 
India.
Als ik terugkijk op mijn periode in Nederland, dan 
bewaar ik er fijne  herinneringen aan. Ik heb er goede 
mensen ontmoet. En velen zijn mij gedurende mijn 
verblijf hier ook echt tot steun geweest. Ik kon steeds 
op hen rekenen en als het nodig was, waren zij voor 
mij ook m’n toeverlaat. 
Voor dit alles ben ik zeker hen, maar ook alle andere 
parochianen van harte dankbaar. En daarom kan ik 
nu zeggen dat ik binnenkort met goede herinneringen 
aan Heeze terug ga naar India.

Met welgemeende groet,
Pater Mervin

BESTUUR PASTORAAL TEAM

Afscheid pater Mervin
Foto: punt24
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Na een verblijf van bijna 11 jaar in ons land gaat 
pater Mervin Varayankunnel (Herolds of Good 
News) onze Nicasiusparochie in mei verlaten. 
Pater Mervin is actief geweest in Maarheeze en de 
laatste zesenhalf jaar in onze Nicasiusparochie. 
Reeds met zijn komst naar Nederland in een voor 
hem totaal andere cultuur, een zeer lastige taal en 
een kerkelijke situatie die totaal anders is dan in 
India dwingt hij bij ons allen heel veel respect af. In 
het begin was het voor veel mensen wennen aan 
het accent waarmee hij sprak. Gaandeweg wist 
hij door zijn hartelijkheid en betrokkenheid met 
de mensen hier de harten van de parochianen te 
veroveren. Dat was niet alleen in Heeze, maar ook 
in de andere geloofsgemeenschappen van onze 
Nicasiusparochie waarin pater Mervin actief is. India 
is een land van verhalen. Vanuit die achtergrond 
wist pater Mervin met verhalen en anekdotes uit 
de Indiase verhalenschat de Bijbelse boodschap op 
een verfrissende en verrassende wijze door te geven 
aan mensen van nu en te getuigen van zijn geloof. 
Dat deed hij evenzeer in zijn toegewijde manier van 
voorgaan in de liturgische vieringen. Naast zijn inzet 
en toewijding hier, bleef pater Mervin ook verbonden 
met de mensen uit India die hier in Nederland 
werken en wonen, maar ook met de mensen in India, 
bijzonder met de meer kwetsbare mensen. Zo steunt 
hij bijvoorbeeld een weeshuis in India, waarvoor hij 
ook onze parochianen warm wist te maken.
We vinden het jammer dat deze Herold of Good 
News, pater Mervin, ons gaat verlaten, maar op 
de eerste plaats zijn we hem dankbaar voor de 
inzet en betrokkenheid die hij aan de dag gelegd 
heeft voor onze parochie en dat in lang niet altijd 
gemakkelijke omstandigheden. Inmiddels heeft hij 
van zijn congregatie een nieuwe benoeming in India 
gekregen. Van harte wensen we pater Mervin heel 
veel succes en Gods zegen toe bij zijn nieuwe taak. 
Pater Mervin, heel hartelijk dank!

H.Mis en afscheid  
pater Mervin
Op zondag 10 mei in de eucharistieviering van 11.00 
uur in de Sint-Martinuskerk te Heeze nemen we 
afscheid van pater Mervin. Voor meer gedetailleerde 
informatie over het afscheid verwijzen we u graag 
naar onze internetpagina.

Congregatie Pater Mervin 
 
Ik ben priester van de congregatie Saint Paul Province 
of Heralds of Good News”. Oftewel, “Verkondigers 
van het Goede Nieuws”. Deze jonge Indiase Priester-
missieorde (gesticht in 1984) heeft een geweldige 
groei doorgemaakt. Haar doel is om de wereldkerk 
te helpen met jonge, gedreven, en hardwerkende 
priesters. Ze doet dit door priesterroepingen op een 
goede manier te vormen en op te leiden, om hen 
vervolgens in te zetten in missiegebieden, in India 
zelf en elders. De orde zet zich in voor de armen 
en de onderdrukten in India, ongeacht godsdienst, 
kaste, of sociale status. Dit wordt gedaan door het 
bieden van onderwijs aan en opvang en verzorging 
van (verweesde) kinderen en jongeren, ontheemden, 
verstotenen en zieken. In dat opzicht hebben mijn 
orde en de zusterorde van Moeder Teresa veel 
gemeen. Wij zijn een orde uit India met inmiddels 
ongeveer 500 priesters, waarvan er 200  hun 
boodschap vanuit het Evangelie over de hele wereld 
verkondigen. De laatste woorden van Jezus aan zijn 
leerlingen zijn: “Gaat heel de wereld door en predikt 
het evangelie aan ieder schepsel”. Onze congregatie 
neemt deze woorden letterlijk. 
Sinds 2003 is de congregatie in het Bisdom Den 
Bosch aanwezig. En zo ben ik, geïnspireerd door 
diezelfde  geest van mijn congregatie, jaren geleden 
naar Nederland gekomen.
Pater Mervin Varayankunnel

Fietstocht langs onze 
kerken    
Op zondag 13 september organiseert de Raad 
van Kerken Strabrecht, welke actief is in onze 
Nicasiusparochie, een tweejaarlijkse fietstocht langs 
alle kerkgebouwen in onze parochie. 

We starten om 12.30 uur vanuit het dorp waar 
u woont. Elk kerkgebouw, rooms katholiek of 
protestant, is een optioneel startpunt voor de 
fietstocht. Zo’n fietstocht is een ideale kans om met 
het gezin, groot of klein, erop uit te trekken en te 
genieten van al het moois dat onze parochie biedt. 
Op deze dag kunt u ook de gezellige kermis in Mierlo 
bezoeken. Wellicht een extra stimulans om deze 
fietstocht te maken. 

Deze activiteit wordt u van harte aanbevolen door 
het pastorale team.

Powermiddag - 
Love-Up 2020  
Van harte nodigen we jullie uit om deel te nemen aan 
een Love-Up meeting!  Het idee is om je relatie in één 
middag te vieren, te verdiepen en te vernieuwen. Dat 
kan echt! 
De Love-Up bijeenkomst werd tot op heden jaarlijks 
in Nieuwkuijk georganiseerd. Door een paar uur 
te investeren kan je tot meer kwaliteit in je relatie 
komen. In een haastige tijd en met volle weekenden 
is er juist verlangen naar kwaliteit in je relatie. Werk 
samen aan een langer én gelukkig leven!   
Bij voldoende belangstelling zal op een middag in 
oktober dit ook in onze parochie plaatsvinden. Dit is 
bedoeld voor echtparen met een apart programma 
voor de kinderen.

Voor meer informatie kun je ook kijken op:  
www.relatiecursus.nu. Als je interesse hebt, schrijf 
dan even een mail aan:  h.vanleuken3@upcmail.nl
Wanneer we minimaal 8 echtparen bijeen hebben 
zullen we je verder op de hoogte brengen.

Getijdengebed. 
 
Door de week kunt u in het Antoniushuis in Geldrop 
van dinsdag t/m vrijdag om 8.30 uur de lauden 
(het ochtendgebed) meebidden. En op dinsdag, 
donderdag en vrijdagavond worden om 18.30 uur 
voorafgaande aan de Eucharistieviering de vespers 
(het avondgebed) gebeden. Hiermee treden we in 
een zeer rijke en lange traditie van het gezamenlijk 
bidden op vaste tijden van de dag. Onder de wet 
van Mozes kenden de Joden al vaste dagelijkse 
gebedstijden. En later in hun geschiedenis, gingen 
zij op speciale uren van de dag naar de tempel van 
Jeruzalem voor het voorgeschreven gebed. 

De apostelen – zo kunnen we lezen in het bijbelboek 
de Handelingen der apostelen – waren eveneens 
gewoon zich aan dit wettelijk gebed aan te sluiten, 
met name het morgen- en het avondgebed. 
Geleidelijk aan ontwikkelde zich van hieruit het 
christelijke getijdengebed rondom alle 150 psalmen 
van het Oude Testament. Aan deze ontwikkeling 
hebben de kerkvaders bijgedragen die met diep 
spiritueel inzicht tot de vaste overtuiging kwamen 
dat de psalmen over Christus spreken. 
De verrezen Christus zei immers zelf tot zijn leerlingen: 
“Alles wat over Mij geschreven staat in de wet van 
Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld 
worden.” (Lucas 24, 4). Het is goed om te beseffen 
dat onze priesters het getijdengebed (ochtendgebed 
- Lauden, gebed overdag, avondgebed - Vespers, 
dagsluiting en lezingendienst) dagelijks bidden en 
onze diakens het ochtendgebed en het avondgebed. 
In monastieke kloosters worden ook heden ten dage 
zelfs nog alle gebedstijden (metten-lauden-priem-
terts-sext-none-vespers-completen) gebeden. 

Maar het getijdengebed is zeker niet voorbehouden 
aan priesters, diakens en religieuzen, wij zijn allemaal 
van harte uitgenodigd om ons aan te sluiten. En 
als u dat wilt doen, weet dat het morgengebed en 
het avondgebed de belangrijkste onderdelen zijn. 
We mogen ons in deze tijd gelukkig prijzen, dat De 
Tiltenberg een gratis internetversie, een app én 
e-book versie heeft ontwikkeld, met de doorlopende 
teksten per gebed per dag. Dit is te vinden op:  
www.tiltenberg.org/getijdengebed. 

GEZINNENPASTORAAL TEAM

Afscheid pater Mervin 
Varayankunnel 10 mei 2020

GEZINNEN



2322

Boek gelezen of film gezien
Dit prachtige prenten-
boek bevat twee- 
verhalen-in-één. Ook 
mooi om voor te 
lezen.
De prinses en de 
kus illustreert op 
aansprekende wijze 
de tijdloze bood-
schap dat liefde komt 
uit een zuiver hart, 
een goed geweten en een oprecht geloof. (1 Tim. 
1,5) Het verhaal vertelt over een lieve koning en kon-
ingin die hun dochter een geschenk van God geven 
– namelijk haar eerste kus – om te bewaren of weg te 
schenken. Het verstandige meisje wacht tot de man 
verschijnt die dit kostbare geschenk waardig is. Waar 
is hij en hoe zal ze hem ooit ontmoeten? Het ver-
rassende antwoord van dit wonderlijke verhaal raakt 
het hart van zowel ouders als kinderen.
De schildknaap en de boekrol vertelt de 
avonturen van een jonge schildknaap die aan de zijde 
van een dappere ridder een lange en gevaarlijke reis 
maakt. Uiteindelijk komt hij oog in oog te staan met 
een monsterachtige, boze draak. Pas dan krijgt de 
schildknaap inzicht in een geheim, dat groter is dan 
de grot en dat de bron is van feestvreugde in het 
hele koninkrijk.
Hoe kan een jongeman zijn hart zuiver bewaren? 
Door te leven volgens Uw Woord. (Psalm 119, 9)

Wat Zag Jezus vanaf het kruis?
Dit boek bevat een overweging, een lijdens-meditatie. 
Het is geen theologische uiteenzetting. De heilige 
Schrift en de Traditie vertellen veel over Jezus aan 
het kruis. Passie-relieken vullen deze gegevens aan.
Vanaf het kruis zag Jezus de stad Jeruzalem, de 

tempel, Getsemane en de bovenzaal van het laatste 
avondmaal. Hij zag de voorbijgangers, de apostelen, 
Maria en de vrouwen. Maar ook de soldaten en de 
twee misdadigers naast Hem. Hij zag alle mensen die 
lijden en voor wie Hij lijdt. Hij schouwde de hemelse 
Vader en de Kerk. Hij zag ieder van ons.
Jeroen Smith (1963) is priester van het bisdom 
Rotterdam. Hij is auteur van verschillende boeken.

Jongeren activiteiten:
Palmzondag
Naast de internationale Wereldjongerendagen is er 
óók elk jaar een nationale Wereldjongerendag in 
jouw bisdom! Jong Bisdom Den Bosch organiseert in 
samenwerking met Petrus 2.0 dé Wereldjongerendag 
– voor alle tieners en jongeren (12-30 jaar)- 
op  zondag 5 april 2020  in de Sint Petrusparochie 
van Uden. Elke jaar geeft Paus Franciscus een thema 
aan deze dag. Dit jaar is het thema:  Jongeman, ik 
zeg je, sta op!  Samen met tieners en jongeren uit 
het bisdom van ’s-Hertogenbosch staan wij op voor 
ons geloof met een inspirerende eucharistieviering, 
heerlijke lunch, verschillende workshops, in stilte bij 
God komen en een gezellige afsluiting rondom de 
frietkraam.
Vier, Ontmoet, Verdiep, Bezin en sta op!
Beleef jij – net als vele anderen in de hele wereld – 
met ons deze Wereldjongerendag?
Meer info: www.jbdb.nl

Power of fire dag
Power of Fire… een dag vol vuur! Samen met andere 
vormelingen het vuur van de Heilige Geest (verder) 
ontdekken en mee naar huis nemen! Kom daarom 
samen met jouw mede vormelingen uit je locatie naar 
deze geweldige dag op zaterdag 18 april 2020 en zie 
dat de Kerk jong, levendig en vol vuur is!
De dag wordt gestart om 10.00 uur met een 
eucharistieviering in de kathedraal in Den Bosch. 
Met het vuur en het kruis voorop zullen we  na de 
viering naar het Sint Janscentrum gaan waar, na 
een welkom, de springkussens en spellen op de 
vormelingen staan te wachten! De middag staat in 
het teken van leuke, verdiepende en uitdagende 
workshops.
Rond 16.00 uur is het programma afgelopen en krijgt 
iedereen het vuur mee naar huis. 

De vormelingen uit Geldrop en Heeze gaan al een 
aantal jaren en zij komen altijd enthousiast terug. 
Voor dit jaar zijn zij al aangemeld. Ontvang je het 
vormsel in Leende, Sterksel of Mierlo en wil je graag 
mee, dan kun je dat laten weten via vormsel@
nicasiusparochie.nl. Doe dat wel voor 25 maart!

Ben je tussen de 16 en 30 jaar? Dan kunnen we jouw 
hulp tijdens de Power of Fire, de vormelingendag 
van het bisdom, goed gebruiken! Tijdens deze dag 
laten we aan de vormelingen zien dat de kerk jong, 
levendig en vol vuur is! Hoe kunnen we dat nu beter 
doen dan deze dag samen met jongeren tot een 
geweldige dag te maken voor de vormelingen.
Dus wil jij iets doen voor de ‘jongere generatie’ en 
hen iets van jouw vuur voor het geloof laten zien? 
Kom dan helpen bij de Power of Fire! Meer info: 
vomsel@parochienicasius.nl

Mysterytour
Stel je voor… je telefoon gaat, een nieuw bericht. Je 
opent dit…
Jij wordt op een bepaalde plaats en tijd verwacht en 
het enige dat je weet is dat je op zondagavond om 
dezelfde tijd op die locatie terug bent.
48 uur later… durf jij je rugzak op te pakken en mee 
te gaan op Mysterytour?
Een nieuwe activiteit voor jongeren (16-30 jaar).
12-14 juni 2020
Meer info: www.jbdb.nl

Tuinfeest
Een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij het 
JBDB-jaar feestelijk afgesloten wordt met tieners 
én jongeren (12-30 jaar), onder het genot van een 
heerlijke BBQ: het Tuinfeest!
We beginnen de avond met een eucharistieviering in 
de parochie waar we te gast zijn, aansluitend worden 
de BBQ’s aangestoken. We kijken terug op het jaar 
en richten onze blik ook al even op de toekomst; 
het jaar dat voor ons ligt met de lancering van het 
nieuwe jaarprogramma.
Het JBDB-jaar 2019-2020 wordt op zaterdagavond 4 
juli 2020 afgesloten. Meer info: www.jbdb.nl

Noteer alvast in je agenda:
17 - 25 oktober   
Jongeren- en gezinsbedevaart naar Lourdes 

31 oktober 
Landelijke jongerendag voor en door jongeren in 
Nederland

‘Dit koor maakt verschil’
Doe je mee? 
Wanneer ik aan ons koor denk, schieten mij de 
volgende dingen te binnen: een knus gezelschap, 
een mengelmoes van jong tot oud en warme 
betrokkenheid. Leuke mensen leveren samen een 
muzikale bijdrage tijdens de repetities, de missen in 
de kerk en de concerten die we geven. Het is dan 
ook een eer dat ik de dirigente van het jeugd- en 
jongerenkoor uit Geldrop mag zijn.

Elke woensdagavond repeteren we in de kerk van 
19.00-19.45uur. Deze avond zingen we soms alleen 
met de jeugdleden maar vaak zijn de jongeren erbij. 
Het is een toegankelijke repetitie waarbij we liedjes 
eenstemmig, tweestemmig en soms wel driestemmig 
onder leiding van onze pianist Arno ter Burg zingen. 
Tijdens de repetities besteden we aandacht aan 
de houding en doen we stemoefeningen. Onze 
repetities zijn leerzaam, muzikaal en met een vleugje 
humor. 

De liedjes die we tijdens de mis in de kerk zingen, zijn 
afgestemd op de lezingen en het thema van de mis. 
Daardoor is ons koor bijzonder en geeft het meer 
verdieping en verrijking dan andere koren. Zeker in 
de voorbereidingen naar Kerst en Pasen is dit het 
geval. Sfeervolle extra’s zijn de kerstconcerten die 
we geven. De sfeer in ons koor is geweldig goed. 
De betrokkenheid van de koorleden, de hulp bij het 
organiseren van concerten en het jaarlijkse kamp 
waar iedereen aan deelneemt, zijn de redenen 
dat ik van jongs af aan er al bij ben. De warmte en 
zorgzaamheid voor elkaar zijn geweldig.

Hierdoor kan ik zeggen: ‘Dit koor maakt verschil!’ 
Anne de Brouwer 

Ben je nieuwsgierig en ben je 7 jaar of ouder? Kom 
dan eens langs op woensdagavond en doe mee met 
de repetitie. Iedereen is welkom! 

JONGEREN JONGEREN



Zoek de 10 verschillen

JEUGD

Woordzoeker

Uitslag woordzoeker,  labyrint en zoek de 10 verschillen 
Er is door jullie weer flink gepuzzeld! We hebben vele goede oplossingen mogen ontvangen. Uit de inzendingen 
hebben we de volgende prijswinnaars geloot:  Maria, Marjo en Nick. Zij hebben inmiddels een leuk prijsje in 
ontvangst mogen nemen. 
In dit Nicasiusnieuws is een aantal nieuwe en uitdagende puzzels opgenomen. Doen jullie dit keer weer mee? 
Stuur je oplossing onder vermelding van je naam, leeftijd en adres aan: redactie@parochienicasius.nl

deel vervuld romeinen 
geluid hemelvaart geest  
talen pinksteren heilige  
feest uitstorting hemel  
vuur toespraak rechterhand 
zeg apostelen wolken  
wind afscheid jood  
opgestaan discipelen verschijning
emmausgangers vlammen
trooster petrus

Vind jij je weg in het doolhof?
START

FINISH


