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Zo lang ik leef heb ik nog nooit een Pasen meegemaakt 
die zo stil was als Pasen 2020. Dit alles ten gevolge 
van het coronavirus. In die zin leek Pasen 2020 heel 
sterk op het allereerste Pasen, toen Jezus in alle stilte 
opstond uit het graf. Geen mens was daar getuige 
van. Het opstaan uit de doden van Jezus onttrok zich 
aan onze menselijke waarneming. En toch, Hij was 
er. Van de ene kant was Hij anders dan voorheen, 
maar van de andere kant was hij ook dezelfde als 
voorheen. En meer nog, Jezus zette de harten van 
zijn bedroefde vrienden in vuur en vlam. Zozeer, dat 
ze dit goede nieuws niet voor zich konden houden, 
maar wilden delen met allen die dit blijde nieuws 
wilden horen.  

Ook in de Kerstnacht, toen Jezus werd geboren, 
voltrok dit geheim van zijn menswording zich in alle 
stilte. De geboorte van Jezus was een randgebeuren 
in de toenmalige samenleving; een Kind geboren in 
een stal. Engelen voor de herders en een ster voor 
de wijzen moesten er aan te pas komen om zijn 
geboorte wereldkundig te maken. Zo werkt God, in 
de stilte. 

Uiteraard gunnen we iedereen het allerbeste en 
dat mensen meer gebruik kunnen maken van hun 
vrijheid. In deze coronatijd wordt het echter allemaal 
wat stiller, omdat er, gegeven de omstandigheden, 
minder georganiseerd kan worden. Maar misschien 
biedt deze tijd ons ook nieuwe kansen. Ondanks de 
stilte van de coronatijd, is er in onze wereld toch 
heel veel afleiding, in beeld en geluid, wat mensen 
verstrooit. Veel mensen ervaren de stilte als iets 
moeilijks en zetten dan maar gauw de knop van de 
computer, smartphone of teevee aan om iets te 

horen en te zien. Toch hoop ik dat deze wat stillere tijd 
ons gevoelig kan maken voor de stem van de stilte. 
In de afgelopen tijd las ik het roepingsverhaal van 
een monnik, abt Thijs Ketelaars van de benedictijner 
abdij te Egmond (Katholiek Nieuwsblad no. 31, 31-
07-2020). Hij vertelde hoe hij met name in de stilte 
God kon ontmoeten, niet zozeer in een veelheid van 
woorden, maar in het zich in alle stilte stellen in de 
tegenwoordigheid van God: “God hier ben ik.” De 
weg van het bidden noemt hij een weg van vooral 
dingen afleren en luisteren. En dat geschiedt in de 
stilte. Voor heel veel heiligen is de innerlijke stilte 
de plek waar God ontmoet kan worden. Een van 
hen is Elisabeth van de Drie-eenheid (1880-1906). 
Deze Franse karmelietes uit Dion (Fr.) is door paus 
Franciscus in 2016 heilig verklaard. Zij getuigde: “Ik 
zou heel en al stilte willen zijn, heel en al aanbidding 
om steeds dieper in Hem te tredenen zo van Hem 
vervuld zijn dat ik Hem door mijn bidden kan 
doorgeven aan hen, die de gave Gods niet kennen.”

In deze tijd van corona kan er wat minder dan wat 
we gewoon zijn. We voelen ons beperkt in wat we 
allemaal kunnen doen. Echter wanneer we iets van 
de stilte leren ontdekken, kan deze coronatijd ook 
‘quality time’ worden, om de kracht van daarvan te 
leren ontdekken. Dat wensen we u van harte toe in 
de ‘Stille nacht’ van Kerstmis. 

Zalig Kerstmis voor u en al uw dierbaren!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,

Pastoor Sjef van der Maazen

Beste parochianen,

Het Kerstnummer van het Nicasiusnieuws ligt nu 
voor u. De grote vraag is of we dit jaar de mogelijkheid 
krijgen om het Kerstfeest traditioneel in onze kerken 
te vieren? Of gaan we nu echt merken wat ‘Stille 
Nacht, Heilige Nacht’ voor ons gaat betekenen? 
Het oorspronkelijke lied werd voor het eerst op 1e  
Kerstdag 1818 in Oostenrijk met gitaarbegeleiding 
ten gehore gebracht. Waarschijnlijk omdat destijds 
het orgel in de St.Nikolauskerk defect was.

De onzekerheid door de corona-pandemie is 
groot, ook in onze Nicasiusparochie. Het is bij het 
ter perse gaan van deze editie nog niet duidelijk 
hoe de kerstvieringen georganiseerd zullen gaan 
worden. In de komende weken zullen we het weten. 
Wij wensen u veel plezier tijdens het lezen van het 
Nicasiusnieuws met veel wetenswaardigheden uit 
onze eigen Nicasiusparochie. 

Inmiddels kunt u het Nicasiusnieuws ook per 
e-mail 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. In ieder geval hopen we dat alle 
geïnteresseerden en weldoeners woonachtig buiten 
onze parochiegrens hiervoor gaan opteren.

We denken dat u deze uitgave weer met veel plezier 
zult lezen. Uw redactie probeert het parochieblad 
telkens weer verder te verbeteren. Enkele lezers 
zullen merken dat hun opmerkingen weer 
geïmplementeerd zijn. Mocht u suggesties hebben 
voor de volgende uitgave, dan houden we ons 
aanbevolen.

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig 
Nieuwjaar.

De Redactie
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Stille nacht… 
Kerstmis in coronatijd

VOORWOORD
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De stelling ‘daarom blijf ik bij de kerk’ is er één die 
aanzet tot nadenken. Voor mij is de kerk een plek om 
in rust en samen met anderen het geloof te belijden 
en er is altijd een focus op het goede.
In deze tijd ontkomen we er niet meer aan: er komt 
een continue stroom aan informatie op ons af. ‘Social 
media’ levert hier een flinke bijdrage aan. We willen 
natuurlijk geen enkele informatie missen. De vraag 
is of dit werkelijk wel zo is. Het is tegenwoordig een 
goede gewoonte om voor de H.Mis de smartphone 
op ‘stil’ te zetten. Het aangename van de kerk, als plek 
van rust, komt dan direct bij je binnen. Even jezelf 
kunnen afsluiten van de buitenwereld en genieten 
van de aanwezige, haast serene rust. Het jachtige 
bestaan komt even tot stilstand. Dat biedt opening 
voor andere en nieuwe ideeën.
Soms kunnen deze ideeën ontstaan door de inhoud 
van de lezingen of de preek. Een andere keer komt 
dit juist door een lied of de aanwezige kunst. Er wordt 
ons steeds weer een focus op het goede geboden. 
Dit kan de diepere betekenis van bijvoorbeeld de 

parabel van de barmhartige samaritaan zijn. Alles 
tesamen vormt het één grote inspiratiebron om 
op de goede weg te blijven en het goede te doen 
voor onze medemens.  Geloven doe je niet alleen. 
Voor mij is het belangrijk om samen het geloof te 
beleven; samen bidden en zingen, O.L. Heer in 
de Mis ontmoeten of een kaarsje bij de H. Maria 
opsteken. De saamhorigheid van ons geloof wordt 
niet beperkt door landsgrenzen. Door de latijnse 
teksten is deze zelfs grensoverschrijdend. Hoe mooi 
is het om juist ook in het buitenland een H.Mis in 
het latijn te kunnen volgen? We worden niet door 
een taalbarriëre gehinderd. We kunnen gewoon 
meedoen, zeker bij de gregoriaanse gezangen.
In de Advent is het mooi om samen van het ‘Rorate 
caeli desuper’ te genieten, altijd weer een goede 
voorbereiding op het aankomende Kerstfeest. 
Luistert u er deze Advent ook naar? Dan doen we het 
samen. Het is te mooi om dit alles te moeten missen: 
daarom blijf ik bij de kerk. 
- Joep

Beste medeparochianen,

Zou ik u vorig jaar gevraagd hebben hoe u Kerstmis 

ten tijde van een pandemie zou vieren, had u mij 

vragend aangekeken. En mij misschien gevraagd: 

“Wat is een pandemie?”

Het woord komt uit het Grieks. Πάν (= pan) 

betekent geheel, δήμος (= demos) betekent volk. 

Een epidemie die de hele wereldbevolking treft. De 

Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een 

pandemie als er sprake is van een nieuwe ziekte, die 

zware klachten geeft en zich gemakkelijk onder de 

wereldbevolking verspreidt.

Van de veertiende tot en met de negentiende eeuw 

was er de Pest, aan het begin van de twintigste eeuw 

was er de Spaanse griep. En vorig jaar brak een 

nieuw griepvirus uit: Corona Virus Disease 2019. 

Pandemieën zijn dus van alle tijden.

Ook in tijden van een pandemie wordt het Kerstmis. 

Op 25  december vieren we dat het onmogelijke 

is gebeurd. Dat het oneindige mysterie menselijk 

gezelschap is geworden. Kerstmis zal dit jaar anders 

zijn. Jammer, maar het geeft ook ruimte. U heeft 

ineens tijd óver. Wat gaat u met die tijd doen?

U zou een boek kunnen lezen. Een boek dat laat 

zien dat God in elke tijd met de mens is begaan. In 

het boek ‘In de schaduw van zijn vleugels’ wordt het 

begaan zijn van God met ons op indrukwekkende 

wijze beschreven. Een dienstplichtige priesterstudent 

komt in de Tweede Wereldoorlog terecht bij de 

Waffen-SS. Deserteren? Dat is geen optie, daar staat 

de doodstraf op.

Het boek maakt u deelgenoot van de 

oorlogservaringen van een jongeman die ontsnapt 

aan de dood, aan het front tot priester gewijd wordt 

en de Communie rondbrengt bij stervende soldaten. 

Beschuldigd van oorlogsmisdaden leeft hij na de 

oorlog in gevangenkampen en eenmaal vrijgekomen 

reist hij als missionaris naar Japan.

Het boek leest als een spannende roman, maar 

gaat over gebed. Het gebed van de priester en 

dat van anderen. De priester ontdekt dat tijdens 

de spannende momenten in zijn leven voor hem 

gebeden werd. Dertig jaar bad en vastte een 

kloosterzuster voor hem. Terugkijkend ziet de 

priester dat hij in onzekere tijden werd beschermd 

en kon blijven hopen. God omringde hem met zijn 

vleugels.

Mogen wij, net als de Duitse jongeman, vertrouwen 

op ons gebed en dat van anderen. Ook in onzekere 

tijden. God luistert naar ons en wil ons kracht en 

hoop geven. Mogen we, door het lezen van dit boek, 

daarachter komen. Dat ook wij mogen leven, ‘In de 

schaduw van zijn vleugels’.

Zalig Kerstfeest,

Kapelaan Hans van der Donk

Hoe vieren we Kerstmis ten 
tijde van een pandemie?

De kerk is een bron van 
inspiratie

TER INSPIRATIE

“Daarom blijf ik bij de kerk”
Recentelijk ontving uw redactie een boekje met de 
titel Daarom blijf ik bij de kerk (te vinden op www.
adveniat.nl).  Veertien vooraanstaande mensen uit de 
katholieke en protestantse wereld zijn door Leo Fijen 
gevraagd om onder woorden te brengen waarom 
zij bij de kerk blijven. De bundel presenteert die 
woorden in aanstekelijke en persoonlijke verhalen, 
o.a. van onze eigen bisschop en een missionaris 
van de Blauwe Zusters in Rusland. Ze geloven in de 
toekomst en geven daar woorden aan. Leo Fijen: 
“Lees die verhalen, vertel ze door en kom thuis in de 
kerk en bij God”.
De redactie zal de aftrap doen en nodigt u uit om 
eens uw eigen verhaal te vertellen. Wie schrijft er 
met deze titel een artikeltje voor de volgende uitgave 
van het Nicasiusnieuws?

TER INSPIRATIE
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Voor veel mensen is dit jaar een moeilijk jaar. 

Er stond van alles gepland, maar er moest veel 

worden afgezegd. Sommigen maken zich druk over 

het terugontvangen van al betaalde reizen en/

of vakanties. Anderen hebben noodgedwongen 

afscheid moeten nemen van geliefden, die het 

aardse verlieten om een reis naar de eeuwigheid te 

ondernemen. Velen hebben de betrekkelijkheid van 

het leven aan den lijven ondervonden. Als mensheid 

dachten we alles ‘goed geregeld’ te hebben. Maar 

we komen als mensheid van een koude kermis 

thuis. Ons leven is geen vanzelfsprekendheid. Toch 

wil ik iets zeggen, dat ons hart zou kunnen raken. 

Het is Kerstmis! We vieren de geboorte van onze 

Verlosser. Beste mensen, wij zijn verlost, ook van de 

eenzaamheid. We hebben elkaar. Misschien wordt 

het feest iets anders, dan verwacht. Maar we kunnen 

nu in deze periode goed nadenken over wat het 

leven en het leven met God, ons te bieden heeft. We 

kunnen proberen om ouderen en alleenstaanden 

te bezoeken. De regering heeft wel ingezien, dat 

de vereenzaming toeneemt als mensen niet bij 

elkaar op bezoek komen. De regering doet zelfs een 

beroep op ons, als geloofsgemeenschap. Natuurlijk 

bezoeken wij elkaar volgens de regels van de regering 

en we houden afstand van elkaar. Ook de vieringen 

in de kerkdorpen zijn anders. Iemand maakte de 

opmerking: alles is anders dit jaar. Misschien is 

dat wel zo, maar maakt dat van ons ineens andere 

mensen. Ik denk het niet. God leeft met ons mee en 

geeft ons de kans om het leven van een andere kant 

te bekijken. Ons glas is niet half leeg, nee het is half 

vol. Er zit nog steeds pit in ons leven. Ons karakter 

en wie wij zijn als mens is niet veranderd. We mogen 

net als voorgaande jaren onze huizen versieren en 

we doen dit voor al die mensen die alleen of samen 

langskomen. Het is onze taak als gelovigen, om de 

gezelligheid en liefde voor de mens, uit te stralen 

naar buiten. In een donkere onverlichte straat is het 

anders wandelen, dan in een straat waar de Kersttijd 

naar buiten springt en ons figuurlijk gezien omarmt. 

Van een mooi verlicht en versierd venster, daar krijg 

ik een goed humeur van. Dat is precies wat God van 

ons vraagt. Bij Jezus in de stal straalde het Goddelijk 

Licht naar buiten. Denk je eens in wie daar allemaal 

op bezoek kwamen. Niet tegelijkertijd, maar ieder op 

zijn beurt. Kerstmis is niet anders dit jaar. Wij zijn niet 

anders, dan degene die we zijn. De omstandigheden 

zijn veranderd, maar daar kunnen we iets aan doen! 

Laten we met de warmte van ons hart iedereen 

verblijden, zoals Jezus dat deed met de herders en 

de drie koningen. Ik wens iedereen Gods zegen bij 

het maken van een echte kersttijd.

Met een broederlijke groet en een zalig Kerstmis 

gewenst,

Henri van leuken, diaken.

Inmiddels bent u van ons gewend om in ieder nummer van het Nicasiusnieuws een agenda met activiteiten aan te 
treffen. Echter zo’n activiteiten-overzicht wordt helaas door de actualiteit van het Coronavirus ingehaald. Wat we wel 
weten, is dat de zogenaamde kerstconcerten in onze kerken niet door zullen gaan. We vermelden in dit nummer 
een programma van H. Missen zoals wij hopen dat dit tijdens Kerstmis en Oud&Nieuw in onze parochiekerken zal 
plaatsvinden. Echter, wij willen u vriendelijk vragen om in de komende periode onze website www.parochienicasius.
nl, de nieuwsbrieven uit de kernen en de lokale media voor de laatste wijzigingen in de gaten te houden.

KERSTMISKERSTMIS

De Kersttijd

Agenda Kerstmis en Oud&Nieuw

H. Brigidakerk (Geldrop)
18.00 uur Gebedsviering voor kinderen 
20.00 uur Eucharistieviering 
22.00 uur Woord en communieviering 
24.00 uur Eucharistieviering/nachtmis 

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
17.30 uur Eucharistieviering 
22.00 uur Woord en communieviering 

H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistieviering/gezinsviering 
20.30 uur Eucharistieviering/nachtmis  

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
18.00 uur Woord en communieviering 
19.15 uur Woord en communieviering
20.30 uur Gebedsviering  
22.30 uur Nachtmis 

H. Luciakerk (Mierlo)
18.00 uur Eucharistieviering 
20.00 uur Kerstavondviering met woord 
 (er wordt geen communie uitgereikt) 
22.30 uur Eucharistieviering 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
20.30 uur Eucharistieviering/nachtmis 

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistieviering  

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
9.30 uur Woord en communieviering 

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistieviering 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
09.30 uur Eucharistieviering 

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistieviering 
11.30 uur Gebedsviering
 (er wordt geen communie uitgereikt) 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
11.00 uur Woord en communieviering 

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistieviering

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Geen viering

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
09.30 uur Woord en communieviering 

H. Luciakerk Mierlo
09.30 uur Eucharistieviering 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering 
 

H. Brigidakerk (Geldrop)
18.30 uur Eucharistieviering  

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Geen viering

H. Martinuskerk (Heeze)
19.00 uur Eucharistieviering 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
Geen viering 

H. Luciakerk (Mierlo)
17.00 uur Eucharistieviering 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
17.00 uur Eucharistieviering

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistieviering 

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Geen viering

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistieviering 

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
09.30 uur Eucharistieviering  

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistieviering 

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering 

Kerstavond 24 december 2020 2e kerstdag 26 december 2019

Nieuwjaarsdag 1 januari 2020

Oudjaarsdag 31 december 2019

1e kerstdag 25 december 2020
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Adventskalender
Hij komt! In deze tijd denken we dan in Nederland aan 
Sint Nicolaas en de spanning en de verwachting van de 
kinderen. Die spanning en verwachting, mogen we ook 
ervaren in de advent. Met een allesoverweldigende 
Waarheid waar we nooit in teleurgesteld zullen 
worden: God is werkelijk mens geworden, het kind 
Jezus is geboren uit de maagd Maria. En zoals de 
kinderen aftellen naar Sinterklaas, zo kunnen we ze 
ook af laten tellen naar Kerstmis. In het besef, dat ze 
het hele jaar door, hun hele leven lang, de vrede en 
vreugde in hun hart mogen ervaren van Zijn geboorte 
in de stal in Bethlehem. En leg naast het boekje van de 
speelgoedwinkel eens een adventskalender neer. Op 
de website van Samuel advies (www.samueladvies.nl) 
zijn ze te koop voor verschillende leeftijdscategorieën. 
Kijk er maar eens rond voor uw kind of kleinkind..

Drie koningen zagen 
een sterre
Drie koningen zagen een sterre,
een sterre van wondere pracht;
de sterre van Jacob, het teken,
zolang aan de hemel verwacht.
Zij repten zich heen in ’t geleide
der ster die zij hadden aanschouwd,
naar ’t land van de Joden met giften
van mirre, van wierook en goud.

Toen zij te Jeruzalem kwamen,
verdween er de sterre meteen;
zij gingen naar koning Herodes,
en vroegen: “Waar moeten wij heen?
Waar is er de Koning geboren, 
wiens sterre wij hebben aanschouwd?
Wij zijn ter aanbidding gekomen
met mirre, met wierook en goud.”

En toen zij dat hadden vernomen:
“Naar Bethlehem moet ge dan gaan.”
vertoonde zich weder de sterre,
en reisden zij blijde weer aan.
Zij vonden het koninklijk Kindje
en knielden aanbiddend terneer,
met goud en met wierook en mirre
en keerden vol dankbaarheid weer.

t. G. de Bruyn / m. A. Hamers

Moeder Gods
Op de laatste dag van 
het octaaf van Kerstmis, 
op 1 januari, vieren 
we het hoogfeest van 
Maria, de Moeder van 
God. Een octaaf in 
de katholieke Kerk is 
een feesttijd van acht 
dagen. Feesten van 
acht dagen vinden we al 
in het Oude Testament. 
Bij de instelling van 
het Loofhuttenfeest (Leviticus 23,36) wordt bepaald 
dat het feest zal beginnen op de Sabbat en wordt 
afgesloten op de daaropvolgende Sabbat. En zo 
sluiten wij op 1 januari het Kerstfeest af en vieren we 
op die dag dat Maria, die het Kind Jezus ter wereld 
heeft gebracht,  waarlijk  Moeder van God is. Het 
slotgebed in het getijdengebed van die dag luidt: God, 
door het moederschap van de heilige maagd Maria, 
hebt Gij het eeuwig heil gebracht aan alle mensen. 
Laat zij voor ons ten beste spreken die uitverkoren 
werd om Moeder Gods te worden, en het levenslicht 
te schenken aan de Heer van alle leven, Jezus Christus, 
uw Zoon.

Een gouden stad stel ik me voor,
waar het goddelijke naar voren treedt, stralend 
van licht, en waar het menselijke in de schaduw is 
getreden, als de achtergrond die het licht helderder 
doet stralen.

In de kerk vind ik Hem,
lichtender dan de zon,
omdat de Liefde bij uitstek
daar verblijf heeft gekozen.

In de opvolgers van de apostelen,
die de samenleving van de hemel neer doen dalen 
op aarde,
vind ik een kostbare schat:
de genadegaven van God, ontvangen en doorgegeven
door de open handen van zijn moeder.
Zo wil God mij vervullen van licht,
voeden met hemelse honing,
meer dan een moeder haar kind voedt.

Wanneer ik, met mijn hart in God,
het boek des levens open
en zijn eeuwige woorden lees,
weerklinkt in mij een harmonie
en verlicht de Geest van God mij met zijn gaven.

Wie ik ook ontmoet, voornaam of haveloos,
ieder gelaat zie ik veranderen
in het allermooiste gelaat
van het mensgeworden Woord,
Licht van het Licht.

Ga ik het huis binnen van broeders
die elkaar beminnen, 
van gezinnen verenigd in Christus,
dan vind ik er de afstraling van de Drieëenheid.
In hun samenzijn beluister ik het Woord
dat Leven is: God.

God is het goud van mijn stad,
waarbij de zon verbleekt en de hemel klein wordt.
Alle schoonheid en grootsheid van de natuur
wijkt terug en verheugt zich erin
als bekroning te dienen, omlijsting te zijn.

Deze stad bevindt zich in iedere stad
en allen kunnen we haar zien,
als wij onszelf vergeten en in God verliezen,
als het vuur van de liefde van God
in ons gaat branden.

KERSTMIS KERSTMIS

EEN GOUDEN STAD 
(naar ‘wat onze tijd boeit’)
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Prominent op de Markt van Den Bosch is op een 
paal een klein kapelletje te vinden met daarin een 
Mariabeeld. Het gaat om een reconstructie uit 2015 
van een kapel die vermoedelijk rond eind vijftiende 
eeuw op deze plek werd opgericht.

De vroegste vermelding van het Onze-Lieve-
Vrouwehuisje dateert uit 1498. In dat jaar zou Jan 
Heyns, de loodsmeester van de Sint-Janskathedraal in 
Den Bosch, een kapel op de markt hebben geplaatst. 
Dit op kosten van het stadsbestuur. Maria staat als 
patrones van de stad in de kapel en als beschermster 
van het zuivere drinkwater. Het originele beeld ging 
tijdens de reformatie verloren.

In 2011 besloot de gemeenteraad van Den Bosch 
tot de bouw van een replica van het Onze-Lieve-
Vrouwehuisje. De beeld dat in dit nieuwe bouwwerk is 

te vinden, is een replica van een ander Mariabeeld van 
de Bossche ‘Meester van Koudewater’, een anonieme 
beeldsnijder uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. 
Zijn naam verwijst naar het Birgittinessenklooster 
Coudewater in Rosmalen, waar de beeldsnijder zijn 
werken vervaardigde. In 2017 kreeg het Mariabeeldje 
een gouden kroon, met oude technieken vervaardigd 
door edelsmid Hans van Gerwen uit Rosmalen. De 
zuil van het Onze-Lieve-Vrouwehuisje werd in vroeger 
tijden gebruikt als aanplakzuil waar het stadsbestuur 
mededelingen kwijt kon en als schandpaal. 
Veroordeelden werden op de Bossche markt vroeger 
dus letterlijk ‘voor paal’ gezet, onder toeziend oog van 
Maria.

Het verhaal komt van https://historiek.net/onze-lieve-
vrouwehuisjeindenbosch/

Niet ver van ons vandaan ligt een mooie, 
wonderbaarlijke bedevaartplek.  

In 1264 heeft een boer, die in het veld in de buurt 
van Veldhoven ging werken, het beeldje van moeder 
Maria met Jezus in haar armen tussen de takken van 
een eik gevonden. Hij nam het mee naar huis om 
het te bewaren en te vereren, maar tot driemaal toe 
verdween het beeldje uit zijn huis en vond de man 
het terug in de eik waar hij het beeldje gevonden 
had. Volgens het verhaal waren op de kleden van 
Maria modderresten te zien, wat een teken was dat 
zij zelf de weg terug had gelopen.
 
Er werd begrepen dat Maria op die plaats vereerd 
wilde worden en er is een eenvoudige kapel rondom 
de eik gebouwd. In voorbijgaande eeuwen was deze 

plek druk bezocht door de pelgrims uit Noord-
Brabant en Vlaanderen.

Na meer dan 750 jaar rijke geschiedenis van dit 
bedevaartoord, is de kapel nu een onderdeel 
vanSint-Lambertuskerk in Meerveldhoven. In 1953 is 
deze kerk herbouwd vanwege de grote hoeveelheid 
pelgrims die niet in de oude kerk paste. De stenen uit 
de oude kapel waren hergebruikt in de nieuwe kapel. 
De rest van de kerk is mooi en ruim en er passen 
ongeveer 800 personen in. 

Erg fijn is het dat deze kerk elke dag open is tot de 
avonduren. Iedereen kan zelfs in deze tijd, ook buiten 
de vieringen, hiernaartoe komen om in de stilte zijn 
zorgen, ziektes of problemen aan de lieve moeder 
Maria toe te vertrouwen of een noveen te bidden.

BEDEVAARTEN

Onze-Lieve-Vrouwe ter Eik 
in Meerveldhoven

Onze-Lieve-Vrouwehuisje 
in Den Bosch, augustus 
2020 

BEDEVAARTEN

Foto: Agjmulders
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Ieder jaar nadat St.Nikolaas vertrokken is, beginnen 
de voorbereidingen voor de opbouw van de grote 
kerststal in Heeze. Deze buitenkerststal hoort tot 
de grootste in onze regio. De aanwezigheid van de 
levensgrote poppen en levende dieren maakt het 
tafereel uniek. 

Dit jaar heeft Corona ook invloed op de bouw van de 
buitenkerststal. De bouwers kunnen niet garanderen 
dat deze kerststal corona-veilig kan worden 
opgebouwd. Dit betekent dat de actieve vrijwilligers, 

die zonder hoogtevrees de kerststal opbouwen, niet 
zichtbaar zullen zijn. De vertrouwde buitenkerststal 
is daarom dit jaar niet in het echt te bewonderen. 
Dat vinden we allen erg jammer. Gelukkig zijn er in 
het verleden veel foto’s gemaakt zodat we ons nu 
daarmee tevreden kunnen stellen. Volgend jaar gaan 
we er weer helemaal voor!

De kerststallen in de kerken zijn wel gewoon te 
bewonderen.

Het is een goede gewoonte in onze parochie om 
tijdens de kerstdagen de stal in de kerk nog eens 
met een extra bezoek te vereren. Dat kan in onze 
parochiekerken in Geldrop, Leende, Mierlo, Sterksel 
en Zesgehuchten. Daartoe zullen deze kerken tijdens 
de kerstdagen open zijn. Houdt u de openingstijden 
van de verschillende kerken in de gaten? In Heeze 

kunt u 24 uur per dag van de grote buiten kerststal 
met levende have genieten. Zowel overdag als vroeg 
in de avond is dit prachtig om te zien.
Het is fijn als velen naar het kerstkind komen kijken. 
Wilt u er dit jaar opletten dat u voldoende afstand 
(1,5 meter!) tot de overige bezoekers houdt?

Locatie  1e Kerstdag   2e Kerstdag   Opmerking

Geldrop Centrum Na de mis tot 16.30 uur  Na de mis tot 16.30 uur  27 dec.: 14.00 - 16.00 uur

Geldrop Zesgehuchten 13.00 - 16.00 uur  13.00 - 16.00 uur

Heeze   Na de mis tot 17.00 uur  Na de mis tot 17.00 uur  

Leende   13.00 - 17.00 uur  13.00 - 17.00 uur

Mierlo   14.00 - 16.00 uur  14.00 - 16.00 uur  Voor en tot 30 min. 
           na alle vieringen
           27 dec.: 14.00 - 16.00 uur

Buitenkerststal in Heeze

Kerststallen kijken

Foto: Eindhovens Dagblad

UIT DE KERNENUIT DE KERNEN
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In dit voorjaar werd alles ineens anders. Door de 
uitbraak van het coronavirus zijn we in een crisis 
beland. Een crisis die ons allemaal raakt. Ook voor 
onze geloofsgemeenschap heeft dit nog steeds grote 
gevolgen. Het samen eucharistie vieren gaat gepaard 
met veel beperkingen; gelukkig zijn onze kerken weer 
open.

Deze situatie heeft er mede in geresulteerd dat 
kerkbezoek en inkomsten zijn afgenomen. De 
toekomst is, nog meer dan voorheen, heel onzeker. 
Samen proberen we er het beste van te maken.

Om een vitale parochie te blijven, zullen we niet 
ontkomen aan het nemen van moeilijke besluiten.

Al geruime tijd wordt er gesproken over de verkoop 
en/of herbestemming van onze pastorieën. Dit alles 
met het doel de kerken zolang mogelijk open te 
houden. De communicatie tussen bestuur en kernen 
heeft daarin helaas tekortgeschoten. Dat spijt ons ten 

zeerste en dat gaan we verbeteren. De diverse acties 
hebben wel aangetoond dat de kerkbetrokkenheid in 
alle kernen groot is. Dat ervaren we als heel positief. 
Samen zijn we Kerk!

Als bestuur hebben we besloten een 
bezinningsmoment in te lassen. We nemen nu geen 
overhaaste en onomkeerbare besluiten, waar we later 
spijt van kunnen krijgen. Ons uitgangspunt is om er 
naar te streven dat elke kern een ruimte voor overleg 
en ontmoeting beschikbaar heeft. De uiteindelijke 
invulling daarvan kan per kern verschillen.

In overleg met de kernen willen we binnen één jaar 
een beleids- en communicatieplan ontwikkelen. 
Dit plan moet richting geven aan de keuzes en de 
aanpak op het pastorale vlak en op het bestuurlijke 
(voorwaardenscheppende) vlak voor de lange termijn. 
Als bestuur zullen we over de ontwikkeling en de 
uitvoering van het beleid met de kernen in gesprek 
gaan en blijven. 

Tarieven 

Vieringen  
H.Mis stipendium    €    12,-            
Huwelijksviering    €  380,-                      
Jubileumviering    €  290,-                      
Uitvaart (incl. absoute 
en avondwake, indien in dezelfde plaats) €  485,-        

Begraafplaatsen    
Grafrechten graf / urn voor 20 jaren  €  1.370,-  
Verlenging voor periode van 10 jaren  €  685,- 
Graf delven en dichten, incl. ruimingskosten €  610,-
Plaatsen urn in urnenkelder, 
columbarium of graf   €  220,- 
Verstrooien as    €  125,-  
Grafplaats reserveren voor 10 jaren   €  685,-

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

Graag informeren wij u over de tarieven 2021 van onze parochie. Wij hanteren vanaf 1 januari 2021 de navolgende tarieven, zoals 
deze door het Bisdom Den Bosch worden geadviseerd:

Van de bestuurstafel

BESTUUR

Jaarrekening 2019
Hierbij presenteert het bestuur de exploitatierekening 
2019 van onze parochie met de vergelijkende cijfers 
over 2018. Ook in 2019 zijn we erin geslaagd om de 
kosten en baten in evenwicht te houden en zijn we 
verheugd een positief exploitatieresultaat te kunnen 
presenteren. 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 spreekt het de   dat ze 
hierop ook in de toekomst mag 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 Beleggingsfonds 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 fondsen. 

In tegenstelling tot 2018, toen ultimo van dat jaar de 
beurzen fors inzakten, zijn de koersresultaten over 
2019 ruim positief. Deze koersresultaten worden 
buiten de exploitatierekening gehouden om grote 
fluctuaties hierin te vermijden. Ook hebben deze 
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 personeelskosten zijn ten opzichte van 2018 
gedaald, met name doordat het pastoraal team het 
gehele jaar met minder mankracht heeft moeten 
functioneren. De verplichte en vrijwillige bijdragen 
omvatten grotendeels de jaarlijkse afdracht aan 
ons Bisdom. Deze is voor haar een belangrijke 
inkomstenbron, waarmee haar activiteiten 
grotendeels gefinancierd 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 2018 en 2019 
     
Baten :  2018  2019

Bijdragen parochianen €  529.249  €  512.359 
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen €  439.172  €  452.928 
Incidentele baten €  3.515  €  0 
Begraafplaats baten €  242.392  €  240.516 
Totaal baten €  1.214.328  €  1.205.803 
    
Lasten :    
Personeelskosten €  300.484  €  264.502 
Kosten vaste activa:    
- Kerkelijke gebouwen €  551.316  €  564.750 
- Overige kerkelijke goederen €  19.501  €  22.222 
- Beleggingen in onroerend goed €  6.165  €  19.166 
Kosten begraafplaatsen €  103.383  €  88.796 
Kosten eredienst €  55.754  €  53.806 
Kosten pastoraat €  13.077  €  16.441 
Verplichte en vrijwillige bijdragen €  107.146  €  103.288 
Beheerskosten €  33.645  €  34.073 
Incidentele kosten €  8.423  €  8.062 
Totaal kosten €  1.198.894  €  1.175.106 
     
 
Exploitatiesaldo exclusief rentelasten €  15.434  €  30.697 
Rentelasten €  6.195  €  8.228 
Exploitatieresultaat €  9.239  €  22.469   
 
Specificatie bijdragen parochianen:    
Gezinsbijdragen €  284.183  €  292.780 
Collecten €  109.063  €  96.143 
Misintenties €  19.881  €  18.411 
Kerkelijke diensten €  72.851  €  61.253 
Offerkaarsen €  31.469  €  37.419 
Giften en acties €  11.802  €  6.353 
 €  529.249  €  512.359 

BESTUUR
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In het vorige nummer van het Nicasiusnieuws heeft 
u over het officiële afscheid van pater Mervin kunnen 
lezen. Dit vond plaats tijdens het Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming in de pastorietuin van Heeze. 
Op 14 november jl. is pater Mervin daadwerkelijk 
vertrokken. In de weekenden voorafgaand aan zijn 
vertrek is hij samen met pastoor Van der Maazen 
voorgegaan tijdens de eucharistievieringen in Mierlo, 
Heeze, Zesgehuchten en in Geldrop. Zijn laatste preek 
kunt u in dit nummer lezen. Zijn allerlaatste ochtendmis 
vond op donderdag 12 november in Heeze plaats. 

Buiten de pastorie en op voldoende afstand van 
elkaar was op 14 november een groot aantal mensen 
spontaan bij elkaar gekomen om de pater uit te 
zwaaien. Na een laatste zegening door pater Mervin, 
werd hij door de aanwezigen uitgezwaaid. Dezelfde 
avond heeft hij het vliegtuig naar India genomen. Na 
een quarantaineperiode zal hij begin december in zijn 
geboortestreek Kerala in India de dagelijkse leiding 
op zich nemen van een opvangcentrum voor mensen 
met sociale en psychische problemen. Wij wensen 
pater Mervin veel plezier bij zijn nieuwe taak.

Laatste nieuws!
Zojuist ontvingen wij het goede nieuws dat pater 
Mervin zijn quarantaineperiode in India goed heeft 
doorstaan. In de regio waar hij nu verblijft  is een 
lockdown afgekondigd. Op 14 december zal hij met 
zijn werkzaamheden in het opvangcentrum beginnen.
Veel succes, pater Mervin!

Pater Mervin heeft de redactie  gevraagd om zijn 
nieuwe contactgegevens hier te vermelden:

Fr. Mervin Varayankunnel
Good News Asha Bhavan
Vazhikadavu
Vagamon – 685 503
Idukki Dt. Kerala
India

Mobiele telefoon: 00.91.828.161.4350*
Email: patermervin@yahoo.com
*(vanwege het tijdsverschil graag voor 17 uur telefoneren)

Pater Mervin uitgezwaaid

PASTORAAL TEAM

Foto: Margot van den Boer

Beste broeders en zusters,

Verandering is vaak moeilijk te accepteren. Wat je 
gewend bent, wil je zo houden. Soms is het juist 
prettig iets nieuws te ondernemen. Elke verandering 
heeft positieve en negatieve kanten. Ook de wisseling 
van priesters in parochies. Het gaat niet om de 
persoon, maar om het wezenlijke, het geloof.

Er was eens een professor, die zijn studenten 
uitnodigde voor een samenkomst. Hij wilde hen 
ontvangen met een kopje koffie. Met opzet had hij 
verschillende kopjes, glazen en mokken klaargezet. 
Van chic porselein tot plastic bekertjes. De eerste 
gasten pakten de mooiste kopjes. Plastic bekers 
bleven over voor de laatsten die kwamen.
De professor zei de studenten: “Deze koffie heb ik 
gezet met één apparaat, met steeds dezelfde koffie 
en dezelfde hoeveelheden. Ieder koos z’n eigen kopje 
of beker; de inhoud, smaak en essentie is steeds 
dezelfde. Het gaat niet om de verpakking, maar om 
de inhoud. De smaak zit niet in het kopje, de smaak 
zit in de koffie.”

Zo is het ook met het leven en het geloof. Het gaat 
niet over de priester, maar over het geloof. Het 
wezenlijke van onze Kerk is het geloof. Niet Mervin, 
Hans, pastoor Sjef of diaken Henri of Karel. Het gaat 
over het geloof in Jezus Christus. Ik kwam, en ik ga nu. 
Dat is niet belangrijk. De essentie is Jezus Christus en 
Zijn Boodschap. Houd je aan die boodschap. Alleen 

die boodschap kan redden.
Vorige week vierden wij het feest van Allerheiligen. 
Alle heiligen hebben geprobeerd Jezus voetsporen 
te volgen. Hoe verschillend zij ook waren.

In mijn tijd in India op het seminarie sprak eens een 
jongen me aan over een boekje waarin negatief 
over het geloof werd geschreven. Daardoor was hij 
zijn geloof kwijtgeraakt. Ik vroeg: “Door één slechte 
ervaring heb je je geloof vaarwelgezegd, terwijl er 
duizenden heiligen zijn die het goede voorbeeld 
gaven en goede boeken schreven. Waarom volg je 
dat ene slechte voorbeeld in plaats van al die goede?”

De katholieke kerk bestaat ruim 2000 jaar en was 
de leidraad voor velen. Heiligen hebben rechte 
wegen bewandeld en niet geprobeerd hun doel 
langs verkeerde wegen te bereiken. Ze hebben 
zich ingezet voor vrede, voor gerechtigheid. Spot 
en onbegrip van mensen verdragen, en steeds hun 
hoop op God gesteld. Zij wisten dat God voor hen 
voldoende was. Neem die heiligen als voorbeeld, niet 
de slechte ervaring van een enkeling.

Zoals alle heiligen stellen wij onze hoop niet op 
geld, geweld of mensen, maar op God. Mogen wij 
ons inspannen om, naar het voorbeeld van de vele 
heiligen, te groeien, in geloof, hoop en liefde.

Amen.
(ingekort door de redactie)

Laatste preek, pater Mervin

PASTORAAL TEAM

Foto: Harrie van der Sanden
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Film: The lost medaillon
De film begint met: “Soms hoor je een verhaal, dat 
je leven voorgoed verandert.” De archeoloog Dr. 
Michael Stone heeft zijn hele leven gezocht naar 
het verloren medaillon. Nu heeft zijn zoon Billy de 
zoektocht voortgezet. Wonderbaarlijk belandt het 
medaillon in Billy’s handen en als hij spontaan een 
wens uitroept, belandt hij samen met zijn vriendin 
Allie 200 jaar terug in de tijd op het eiland Aumakua. 
Ze komen in aanraking met Cobra, die niets liever 
heeft dan dat ze verdwijnen. Met geen andere weg 
om terug te komen naar huis en het welzijn van het 
hele eiland rustend op zijn schouders, moet Billy de 
werking van het medaillon en zijn immense kracht 
zien te ontdekken. Een prachtig verhaal, waarin ook 
sterk naar voren komt dat ieder mens een eigen 
talent heeft en gewenst is. En de film sluit af met de 
mooie boodschap: “Vertrouw je hart toe aan degene 
die je geschapen heeft”. Engelstalig, Nederlands 
ondertiteld. Vanaf ong. 9 jaar.

Film: ‘Fiddler on the Roof’; 
3 maart 2021, 19.00 uur
Film is een tot de verbeelding sprekend medium voor 
heel veel mensen. Ook als parochie hebben we dat 
ontdekt. Daarom willen we tijdens de veertigdagentijd 
van 2021, op woensdag 3 maart vanaf 19.00 uur in 
het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 te Geldrop de 
bezinnende film ‘Fiddler on the roof’ vertonen. De 
film draait om Tevje, de vader van vijf dochters, en 
zijn pogingen om zijn joodse religieuze en culturele 
tradities  in stand te houden,  omdat invloeden van 
buitenaf het leven van het gezin aantasten.  Hij 
moet het hoofd bieden aan zowel de wilskrachtige 
daden van zijn drie oudere dochters, die uit liefde 
willen trouwen - ieders keuze voor een echtgenoot 
gaat verder weg van de gewoonten van zijn geloof - 
als met het edict van de tsaar die de joden de stad 
Anatevka uitzet.
In het verleden hebben we reeds gekeken naar 
films als ‘Des Hommes et des Dieux’ (2018), ‘Marie 
Heurtin’ (2019) en ‘Heaven is for Real’ (2020); films 
over gebeurtenissen en mensen die ons kunnen 
inspireren en bemoedigen op onze weg van geloof 
met het oog op het Pasen van Jezus.

Noteert u deze voorstelling alvast in uw agenda?

Attentie: Deze bijeenkomst vindt plaats onder het 
voorbehoud dat de geldende coronaregels zijn 
opgeheven. Kijk voor actuele informatie op onze 
internetpagina.

GEZINNEN

Haal meer uit je geloof 
en kom naar het 
parochie-CaFÉ 2021
CaFÉ bestaat uit een serie van zeven inleidingen 
op dvd, om God beter te leren kennen. Iedere 
uiteenzetting van + 30 minuten omvat mime, 
getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van de 
dvd wordt hierover in gespreksgroepjes, aan de hand 
van enkele gespreksvragen, van gedachten gewisseld, 
onder het genot van een kopje koffie en een drankje. 
De gehele serie bevat zeven bijeenkomsten. Dit 
voorjaar willen we in de Veertigdagentijd vier van 
deze thema’s de revue laten passeren: God beter 
leren kennen/Gods liefde/Gods vergeving/Gods 
hulp. Na de afsluiting krijgt u nog een tekstblad om 
thuis door te lezen. Hoewel deze serie vier avonden 
omvat, staat elke avond op zichzelf. Het is niet per 
se noodzakelijk om alle vier bijeenkomsten bij te 
wonen. Uiteraard bent u bij alle bijeenkomsten van 
harte welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats in het St. 
Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop 
van 20.00 uur tot 21.45 uur op de volgende data: 
woensdag 10 februari: God beter leren kennen, 
dinsdag 23 februari: Gods liefde leren kennen, 
woensdag 10 maart: Gods vergeving leren kennen, 
dinsdag 23 maart: Gods hulp leren kennen. 
Deelname is kosteloos.

We vinden het fijn wanneer u zich aanmeldt: St. 
Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 

(pastorie), via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl, of 
telefonisch: 040-2862364, maar u mag ook gewoon 
binnenlopen. U bent van harte welkom.

Noteert u alvast de bijeenkomsten in uw agenda?

Attentie: Deze bijeenkomst vindt plaats onder het 
voorbehoud dat de geldende coronaregels zijn 
opgeheven. Kijk voor actuele informatie op onze 
internetpagina.

Bidweek voor de eenheid 
van de Christenen 2021: 
Blijf in mijn liefde
‘#blijfinmijnliefde’ is het thema voor de  Week  van 
gebed voor eenheid van christenen  in 2021. De 
jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 
24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep 
van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens 
Johannes. Dit thema wijst op de verbondenheid met 
Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn 
liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Jezus blijft in 
de liefde van de Vader en wil niets liever dan die 
met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld 
van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de 
wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat 
wij hem kunnen eren en vrucht dragen; vrucht die 
zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat 
er in deze Week van Gebed gebeurt. Daarover willen 
we ons bezinnen en daarvoor willen we bidden in de 
oecumenische viering van zondag 24 januari 2021 
om 16.00 uur in de Maria en Brigidakerk te Geldrop-
Zesgehuchten. Binnen de mogelijkheden van de 
coronaregels van dat moment bent u van harte 
welkom.

GEZINNEN
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We zeggen het maar meteen: dit boekje is geen 

lofzang op een jonge ‘superman’. Het is meer een 

schets van het leven van een normale jongen in 

wie veel jongeren zich herkennen,  maar die slechts 

vijftien jaar is geworden. Hij stierf op 12 oktober 

2006 en is zalig verklaard op 10 oktober 2020. Uit 

het Katholiek Nieuwsblad van 2 oktober: 

In zijn aansporing aan jonge mensen, ‘Christus Vivit’ 

(‘Christus Leeft’) schreef de Paus: “Carlo was zich 

er terdege van bewust dat het hele apparaat van 

communicatie, reclame en sociale netwerken kan 

worden gebruikt om ons in slaap te sussen, ons 

verslaafd te maken aan consumentisme en het  

nieuwste op de markt te kopen,  geobsedeerd door 

onze vrije tijd, verwikkeld in negativiteit”. 

“Toch wist hij hoe hij de nieuwe communicatie-

technologie moest gebruiken om het evangelie 

over te brengen, om waarden en schoonheid te 

communiceren.” 

(bron: Katholiek Nieuwsblad 2 oktober 2020)

Boek: 
Carlo Acutis

GEZINNEN

Het mysterie van het leven 
Bron:  Priorij Thabor

In de buik van de moeder zitten twee baby’s. Zegt de 
één tegen de ander: “Geloof jij in een leven na het 
leven hier?” Zegt de ander: “Ja, er moet wel iets zijn 
nadat we geboren worden”. “Onzin”, zegt de eerste, 
“wat voor leven zou dat moeten zijn?” De ander: “Ik 
weet het niet, maar er zal misschien meer licht zijn 
dan hier, we kunnen dan misschien lopen met onze 
benen, eten met onze mond en met onze zintuigen 
dingen ontdekken die wij nu nog niet kennen?”. Zegt 
de één: “Dat is onzin. Lopen met onze benen? En eten 
met onze mond? We zitten aan de navelstreng, die 
maar heel kort is en die ons van alles voorziet. Dus 
leven na de geboorte is echt onmogelijk”. De ander: 
“Nou, ik denk wel dat het anders is dan hier. En de 
navelstreng hebben we misschien helemaal niet 
meer nodig”. “Dat is ook onzin. Want waarom weten 
wij dat niet? Er is nog nooit iemand teruggekomen. 
Nee, na dit leven hier is er echt geen leven meer, dit 
is het enige en het einde”. “Nee hoor, ik weet niet 
precies wat het is, maar we zullen in ieder geval 
onze moeder ontmoeten”. “Moeder, geloof jij in een 
moeder? Waar is ze dan, waarom zien we haar dan 

niet?” “Ze is overal om ons heen, wij leven in haar. 
Zonder haar zou er geen leven zijn”. Zegt de één 
weer: “Nou, ik zie haar niet, en ik merk niets van 
haar”. Dan zegt de ander: “Soms, als je heel stil bent 
en goed luistert, kun je haar aanwezigheid voelen en 
haar stem horen die ons roept van boven”.

Nicasiusnieuws  
ook per e-mail
ontvangen? 
Op verzoek van onze lezers die begaan zijn met het 
milieu, wordt het Nicasiusnieuws ook per e-mail 
verspreid. 
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.

GEZINNEN
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JONGEREN

Jaarprogramma 2020-2021 Jong Bisdom Den Bosch

Voor meer en actuele informatie verwijzen wij naar www.jbdb.nl

9 januari Kick-Off - Nieuwjaarsborrel  jongeren

29 - 31 januari WJD@Home Ameland   jongeren

5 - 7 maart Mysterytour - Verdiepingsweekend jongeren

28 maart Wereldjongerendag   tieners & jongeren

9 en 10 april Help mee met de Power of Fire  jongeren

10 april Power of Fire - Vormelingendag  vormelingen

17 juli Tuinfeest     tieners & jongeren

28 aug. - 4 sept.  Zeilkamp tieners    tieners 

Al ruim 10 jaar wordt deze actie in onze parochie 

georganiseerd en dit jaar hopelijk parochie-breed. 

Het doel is om andere kinderen op een andere plaats 

gelukkig te maken. We hebben hier veel speelgoed, 

dat we niet meer gebruiken en waarmee we juist die 

andere kinderen blij kunnen maken. 

Wat moet je doen? Vul een schoenendoos, versier 

deze mooi en maak hem dicht met een fraai lint. 

Vóór de gezinsviering van Kerstmis worden ze rond 

het altaar geplaatst en vormen ze een deel van ons 

offer tijdens de eucharistieviering.

Jouw schoenendoos is voor de ander een prachtig 

cadeau. De laatste jaren gaan de dozen naar de 

kinderen in Gambia, waar Mieke van den Heuvel 

actief is en waar Leendenaar Nico Maas ze persoonlijk 

naartoe gaat brengen. Tijdens zijn rit neemt hij ook 

allerlei schoolmateriaal mee.

Houdt u de lokale media in de gaten hoe deze actie 

in uw kern georganiseerd gaat worden?

JONGEREN

Schoenendoosactie 
‘Kinderen-voor-kinderen’



Zoek de 10 verschillen

Doolhof

JEUGD

Labyrint

Uitslag woordzoeker,  labyrint en zoek de 10 verschillen
Er is door jullie weer flink gepuzzeld. De oplossing van de septemberpuzzel was: voetstappen in het zand, wind 
door de haren, doet ons Gods schepping ervaren. We hebben vele goede oplossingen mogen ontvangen. Uit de 
inzendingen hebben we de volgende prijswinnaar geloot:  Taiko uit Leende (13 jaar). Hij heeft 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

Het engeltje zoekt de weg naar het midden 
van de kerstbal.

ANNA  

JOZEF

AUGUSTUS 

KAMELEN

BALTHASAR 

KRIBBE

CASPER  

MARIA

ELISABETH 

MELCHIOR

ENGELEN 

MIRRE

EZEL  

OS

GABRIEL  

SCHAPEN

GOUD  

SIMEON

HERBERG 

STAL

HERDERS 

STER

JEZUS  

WIEROOK

JOHANNES 

WIJZEN


