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In katholieke kringen staat de meimaand traditioneel 
in het teken van de verering van Maria. Uit mijn 
jeugd herinner ik me nog de jaarlijkse bedevaart met 
ons gezin vanuit mijn geboorteplaats Uden naar de 
Zoete Moeder in ’s-Hertogenbosch. Nog steeds is de 
devotie voor Maria populair in katholieke kringen. Ik 
zie het bijvoorbeeld bij de Mariakapellen of -beelden 
in onze Nicasiusparochie. Ook al gaan mensen 
misschien niet meer zo vaak naar de kerk, een kaarsje 
opsteken bij Maria hoort erbij. En zeker in deze tijd 
van beproeving door het coronavirus zien we dat er 
bij Maria extra kaarsjes worden aangestoken. Dat 
is niet voor het eerst in onze kerkgeschiedenis. Al 
eeuwen lang nemen mensen in tijd van nood hun 
toevlucht tot Maria. De titels die Maria door de 
eeuwen heen zijn toegedicht herinneren ons aan 
dat veilige heenkomen voor gelovigen in moeilijke 
omstandigheden. Zo kent de binnenstad van Tilburg 
het prachtige kapelletje van ‘O.L. Vrouw ter nood’. 
Daar klinken de zorgen van mensen al in door. In 
Handel, velen vanuit Valkenswaard en Geldrop 
gaan er jaarlijks naartoe, wordt Maria onder meer 
aangeroepen als ‘Troosteres van de bedroefden’. In 
Ommel, ook een geliefde bedevaartsplaats vanuit 
onze Nicasiusparochie, wordt Maria aangeroepen 
als ‘Troosteres in alle nood’.
Mensen zoeken in tijden van nood — zoals nu in 
de coronacrisis — hun toevlucht bij Maria. Dat is 
een goed gebruik. De Bijbel wijst ons in elk geval 
twee redenen aan om dat te doen. Het zijn niet 
de christenen die Maria hebben gekozen tot hun 
moeder, maar het is op de eerste plaats Jezus die 
haar aan de kerk geschonken heeft als Moeder. Toen 
Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis hing stonden 

zijn moeder Maria en de apostel Johannes onder het 
kruis. Op dat moment zei Jezus tegen zijn moeder: 
‘Vrouw, ziedaar uw zoon.’ En tegen Johannes (de
leerling die Jezus liefhad) zei Hij: ‘Zie daar uw moeder.’ 
Van oudsher hebben christenen deze woorden 
van Jezus zo verstaan, dat Jezus in de persoon van 
Johannes (die de kerk vertegenwoordigde) de kerk 
aan Maria toevertrouwde en omgekeerd Maria aan 
de kerk. In die zin kunnen we met een gerust hart 
onze toevlucht nemen tot Maria. En dan kom ik tot 
de tweede reden om dit te doen. Wanneer je naar 
Maria gaat zit je altijd goed, want zij leidt ons naar 
Jezus. Dat deed ze al in het begin van het openbare 
optreden van Jezus bij de bruiloft van Kana. Johannes 
de evangelist die dat voor ons heeft opgetekend 
verhaalt ons dat toen de mensen zonder wijn zaten, 
Maria tegen hen zei: ‘Doet maar wat Hij (lees Jezus) 
u zeggen zal.’ Maria zet ons altijd op het spoor van 
Jezus, op de weg van zijn Blijde Boodschap. Laten we 
in deze moeilijke tijd van coronacrisis niet bang zijn 
om onze toevlucht tot Maria te nemen. Vertrouwen 
we ons en onze wereld toe aan haar voorspraak en 
laat je meenemen aan haar hand. Maria leert ons 
waartoe Jezus ons oproept: leef de Blijde Boodschap 
van het evangelie, blijf bidden en keer je telkens weer 
om naar Jezus en naar de naaste, bijzonder hen die 
het in deze coronatijd moeilijk hebben. Heilige Maria, 
hulp in alle nood en troosteres van de bedroefden, 
bid voor ons.

Pastoor Sjef van der Maazen
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Lokale missen
Door de coronacrisis is de onwerkelijke situatie 
ontstaan dat we de H. Mis opdragen in een lege kerk. 
Onze pastores en U als gelovige hebben dat nog nooit 
zo meegemaakt. In onze Nicasiusparochie bieden 
we onze parochianen de mogelijkheid aan om lokale 
vieringen te volgen. Dit is op twee manieren mogelijk:
• De H.Mis in de H.Brigidakerk is via de link op 

onze website www.parochienicasius.nl te volgen. 
Wellicht kunt u deze uitzending ook naar uw tv 
doorsturen (“casten”). De H.Mis is iedere zondag 
om 9.30u en alle overige dagen om 19u te bekijken. 
Velen gingen u reeds voor. Dankzij een gulle gever 
beschikken we sinds kort over deze mogelijkheid. 
Hierdoor ervaren we — ondanks de handicap van 
de afstand — toch iets van verbondenheid.

• Voor de parochianen in Heeze, Leende en 
Sterksel bestaat ook de mogelijkheid om iedere 
zondag een oecumenische viering te volgen. Deze 
viering wordt o.a. door pater Van Meijl verzorgd 
en wordt iedere zondag om 11u via RTV Horizon 
uitgezonden. Voor verdere informatie verwijzen 
we u naar: www.rtvhorizon.nl.

Van verschillende kanten hebben we positieve reacties 
ontvangen over deze initiatieven. De verbondenheid 
op afstand wordt nog eens versterkt doordat onze 
eigen vertrouwde pastores te zien zijn.

Collecte en misintenties
Vele kijkers naar de lokale uitzendingen van de H.Mis 
vroegen zich af of ze een bijdrage als collecte konden 
doen. Dit in het besef dat we als parochie inkomsten 
mislopen. Uiteraard staat tijdens de uitzendingen het 
geestelijke gewin voorop, maar we willen u ook de 
mogelijkheid bieden om uw bijdrage in de vorm van 
de collecte te voldoen. Hiervoor kunt u het door u 
gewenste bedrag overmaken op onze bankrekening 
NL 93 RABO 0115901450 t.n.v. R.K. Parochie H. 
Nicasius, onder vermelding van ‘collecte’. Bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage!

U kunt ook nog steeds een H.Mis in het weekend en op 
werkdagen voor een bijzondere intentie (“misintentie”) 
laten opdragen. Het stipendium bedraagt € 12. U 
kunt uw misintentie samen met het stipendium in een 
envelop op de pastorie afgeven. Uw misintentie wordt 
dan in de lokale vieringen meegenomen.

Programma Zomer 2020
In het Paasnummer van het Nicasiusnieuws werden 
vele H. Missen en andere activiteiten — bedevaarten, 
orgelconcerten en activiteiten voor de jongeren — 
aangekondigd. Door het coronavirus zullen deze 
helaas geen doorgang vinden. Ook pater Mervin heeft 
zijn vertrek uitgesteld en zal langer bij ons blijven. 
Hoe lang de situatie met het coronavirus zal duren 
kunnen we nu niet inschatten. We willen u daarom 
vragen om de lokale media en onze website www.
parochienicasius.nl goed in de gaten te houden.

Tĳ delĳ ke Mariakapel in de 
Luciakerk open
Eén van de meest pijnlijke maatregelen ten gevolge 
van de coronacrisis is de sluiting van de kerken voor 
publieke vieringen. Daardoor is de kerk in Mierlo 
voor de parochianen gesloten. Het pastorale team 
heeft samen met mensen uit Mierlo een plan voor 
een tijdelijke Mariakapel ontwikkeld. Het portaal van 
de ingang aan de Pastoor de Winterstraat van de 
Luciakerk is geschikt gemaakt als Mariakapel. Een mooi 
Mariabeeld en een kaarsenbak zijn geplaatst. Mensen 
in Mierlo, die daar behoefte aan hebben, kunnen nu 
in de Mariamaand een kaarsje bij Maria aansteken. 
Dank aan de geloofsgemeenschap in Heeze die het 
Mariabeeld ter beschikking heeft gesteld en aan allen 
die zich hebben ingespannen om deze eenvoudige 
maar mooie Mariakapel te realiseren. Komt u ook een 
kaarsje aansteken?

MEDEDELINGEN
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Beste parochianen,

Toen het paasnummer van het Nicasiusnieuws 
werd gedrukt, wisten we nog niet hoe ingrijpend 
het coronavirus zou zijn. De gevolgen zijn groot. 
We denken aan de vele slachtoff ers die dit virus 
heeft geëist, maar ook aan de zieken die tot op de 
dag van vandaag samen met artsen, verplegenden, 
familie en vrienden vechten voor hun leven. Ons 
leven hier in Nederland, maar ook wereldwijd, is 
enorm veranderd. Door het noodzakelijke isolement 
sterven mensen nu in eenzaamheid en voelen 
velen zich veel eenzamer. In deze dagen wordt ons 
allemaal duidelijk hoe belangrijk het is om contacten 
te koesteren. Om die reden sturen we u een extra 
uitgave van het Nicasiusnieuws, om even stil te staan 
bij wat we meemaken en om elkaar te bemoedigen. 
Ons geloof wil daartoe ook inspiratie aanreiken. U 
allen willen we heel veel sterkte toewensen.

Blijf gezond en houd moed!

De Redactie
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Beste parochianen,

Toen het paasnummer van het Nicasiusnieuws 
werd gedrukt, wisten we nog niet hoe ingrijpend 
het coronavirus zou zijn. De gevolgen zijn groot. 
We denken aan de vele slachtoff ers die dit virus 
heeft geëist, maar ook aan de zieken die tot op de 
dag van vandaag samen met artsen, verplegenden, 
familie en vrienden vechten voor hun leven. Ons 
leven hier in Nederland, maar ook wereldwijd, is 
enorm veranderd. Door het noodzakelijke isolement 
sterven mensen nu in eenzaamheid en voelen 
velen zich veel eenzamer. In deze dagen wordt ons 
allemaal duidelijk hoe belangrijk het is om contacten 
te koesteren. Om die reden sturen we u een extra 
uitgave van het Nicasiusnieuws, om even stil te staan 
bij wat we meemaken en om elkaar te bemoedigen. 
Ons geloof wil daartoe ook inspiratie aanreiken. U 
allen willen we heel veel sterkte toewensen.

Blijf gezond en houd moed!

Gebed n.a.v. coronacrisis
(aangereikt door de Nederlandse bisschoppen)

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze 
vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen 
de gevolgen ondervinden van het uitgebroken 
coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben 
opgelopen.

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij 
uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseff en hoe groot uw liefde is voor ieder 
van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid 
van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons 
altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke 
voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.
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Op woensdag 3 juni a.s. is het 70 jaar geleden dat 
emeritus-pastoor Van Loon tot priester werd gewijd. 
De priesterwijding door Mgr. Wilhelmus Mutsaerts 
vond in 1950 plaats in de Sint-Janskathedraal  van Den 
Bosch. Pastoor Van Loon was destijds wijdings- en 
jaargenoot van de latere bisschop Johannes Bluijssen 
(† 2013). Nadat hij achtereenvolgens kapelaan was 
in Lith, Made, Geertruidenberg en Roosendaal, was 
het zijn wens om terug te gaan naar het bisdom van 
Den Bosch om daar te gaan werken. Zo werd hij in 
december 1969 tot pastoor van Leende benoemd. In 
december van het afgelopen jaar mocht hij heugelijk 
gedenken dat dit toen een halve eeuw geleden 
was. Pastoor van Loon heeft altijd met grote ijver 
in Leende gewerkt. Ook na zijn emeritaat is hij met 
de Leendse geloofsgemeenschap sterk verbonden 
gebleven. 
Op dit moment woont hij zelfstandig in een 
appartement in Leenderhof. Daar heeft pastoor Van 
Loon nog vele jaren voor de medebewoners en voor 
mensen van buiten trouw de H. Mis opgedragen. 
Vanwege zijn gezondheid moest hij hier helaas mee 
stoppen. Dit alles weerhoudt hem niet om tot op 
de dag van vandaag belangstelling te tonen en mee 
te leven met de Leendse geloofsgemeenschap. Wij 
willen hem hartelijk bedanken voor die vele jaren 
trouwe dienst en hopen dat hij het op gepaste wijze 
met zijn familie en de hele Leendse gemeenschap 
mag vieren. Van harte wensen wij pastoor Van Loon 
profi ciat met dit unieke en fantastische jubileum. 
Voor de tijd die komen gaat wensen we hem alle 
goeds en nog vele gezonde jaren toe!

Het Parochiebestuur

Foto: Margot van den Boer

Nicasiusnieuws 
ook per e-mail 

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.

Pastoor van Loon 70 jaar 
priester

MEDEDELINGEN


