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VOORWOORD

Beste parochianen,
Het eerste nummer van het Nicasiusnieuws in 2021
ligt nu voor u. We staan stil bij de Hoogfeesten van
Pasen en Pinksteren. Mooie inspiraties zijn hierover
geschreven. Hopelijk raakt u er door geïnspireerd.
Ook aan de Mariamaand besteden we aandacht.
Wellicht heeft u in de maand mei een paar minuten
tijd om een extra kaarsje in de Mariakapel aan
te steken. Verder vindt u een aantal activiteiten
beschreven, die in deze Coronatijd wèl mogelijk zijn.
Corona houdt ons nog dagelijks bezig. Dat heeft ook
zijn weerslag op de vertrouwde bedevaarten, de
speciale vieringen en activiteiten in onze parochie.
In dit Nicasiusnieuws besteden we er aandacht aan.
Graag adviseren wij u om de verschillende websites
in de gaten te houden.
Wij wensen u veel plezier tijdens het lezen van het
Nicasiusnieuws, met veel wetenswaardigheden uit
onze eigen Nicasiusparochie.
Sinds een jaar kunt u het Nicasiusnieuws ook
electronisch 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 Pasen en Pinksteren, en
ook een mooie zomer.
De Redactie

Inhoudsopgave

Op 15 december van het afgelopen jaar zou ik aanwezig

worden aangemaakt aan de paaskaars. Jezus verlicht

zijn bij de ingebruikname van de nieuwe aanlichting

ons met zijn reddende liefde. Aan die reddende liefde

voor de Geldropse Brigidakerk. Zover is het helaas

hebben we deel gehad door ons doopsel. Daarom

niet gekomen vanwege de coronamaatregelen. De

is een van de hoofdonderdelen van de paaswake

gemeente, die deze voorziening heeft getroffen, had

de herinnering, of beter gezegd de presentstelling,

de plechtige ingebruikneming afgeblazen. In verband

van de genade van ons doopsel. Wij worden eraan
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met de uitvoering van het Geldropse centrumplan

herinnerd, dat we door Jezus liefde zijn verlicht en
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heeft de gemeente ervoor gekozen om de kerk op

Gods beminde kinderen zijn, met brandende kaarsen

een nieuwe manier aan te lichten. ’s Avonds oogt

in de kerk. Die vreugde mag ons zo vervullen dat we

dat zeer fraai. De Geldropse kerk vormt daarbij geen

ook anderen daarin mogen laten delen. Zo worden

uitzondering. Ik ben het eens nagegaan, maar alle zes

we na deze bemoedigende en inspirerende viering

kerken van onze Nicasiusparochie worden op de een

de wereld ingezonden, om dat licht van de verrijzenis

of andere manier aangelicht. Voor heel veel mensen,

te laten stralen voor de mensen, zoals Jezus het ons

ook al staan ze wat verder van het kerkgebeuren af,

ook zegt in zijn evangelie: Jullie zijn het licht van de

zijn onze kerken toch heel bijzondere gebouwen:

wereld (Mt. 5, 14). Het licht en de warmte van Jezus

met uitstraling.
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dat is onze prachtige taak.
De ingebruikname van de aanlichting van de kerk

Kerk in het licht, dat is mooi, maar het wordt natuurlijk

- zo vlak bij Kerstmis - is natuurlijk zeer passend.

nog mooier wanneer wij als gelovigen dat Licht van

Colofon

Immers, wij kennen Kerstmis als een lichtfeest: In

Jezus doorgeven aan mensen van nu door met hen

Jezus is het licht van Gods liefde onder ons gekomen,

de vreugde van het evangelie te delen. Onze kerken

Nicasiusnieuws is een uitgave van de R.K. Parochie Heilige Nicasius en verschijnt drie keer per jaar (voor Pasen,
medio september en voor Kerstmis)

de stralende engelen, de ster van de wijzen. Maar

in het licht; mogen ze voor ons een permanent

wat al geldt voor Kerstmis, is evenzeer of nog

geheugensteuntje zijn voor die prachtige missie

meer van toepassing op Pasen en op onze viering

die wij hebben in de wereld van nu: Zijn licht laten

van Pasen. In die zin is het een mooie parallel, dat

stralen.
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Kerk in het licht

zowel het geheim van Kerstmis als dat van Pasen
zich in de nacht afspelen. Met Pasen wordt daar
op een prachtige wijze uitdrukking aan gegeven in

Voor u en de uwen van harte een
Zalig Pasen toegewenst.

de plechtige Paaswake; het paasvuur en vervolgens
de paaskaars, die Jezus symboliseert. Het licht van

Namens pastores en

de paaskaars staat voor het Licht van Christus’, zijn

parochiebestuur parochie H.

verrijzenis. Opgestaan uit de doden straalt het licht

Nicasius,

van zijn liefde over onze donkere aarde, die zo vaak
gebukt gaat onder de duisternis van het kwaad en
zonde. Jezus, die is opgestaan uit de doden, verlicht

Pastoor
Sjef van der Maazen

de harten van ons, gelovigen. Dat wordt prachtig
vorm gegeven in de kaarsjes van de gelovigen die
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“Daarom blijf ik bij de kerk”
In het vorige Nicasiusnieuws liet de redactie zich
inspireren door het boekje 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. Leo Fijen: “Lees die verhalen, vertel ze door
en kom thuis in de kerk en bij God”.
Op de uitnodiging van de redactie, om ook eens
uw eigen verhaal te vertellen, hebben twee actieve
parochianen gereageerd met leuke en inspirerende
teksten. Wie schrijft er met deze titel een artikeltje
voor de volgende uitgave van het Nicasiusnieuws?

Daarom blijf ik bij de kerk

De vraag gaat niet over het kerkgebouw, maar over
DE KERK. Ik geloof in God en in Jezus Christus, in de H.
Geest en in de Kerk. De sacramenten, de liturgie, de
heiligen, de paus -ik ben fan van Paus Franciscus- èn de
gemeenschap helpen mij daarbij.
Jaren heb ik gekerkt in Zorgcentrum Nicasius, waar ik
als vrijwilliger hielp en waarvóór corona wekelijks de
H. Mis gevierd werd op zaterdagavond. Daar voelde ik
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omringende willekeurige mede-gelovigen. Het leven

te vragen, wellicht ook interessant voor anderen die

is een groot mysterie en levert vragen op. Wie ben ik,

betrokken zijn bij de toekomst van onze kerk c.q.

waarvoor leef ik, waarom overkomt me dit? Kortom:

parochie.

levensvragen, die gerelateerd kunnen worden
aan vragen omtrent zingeving. Zingeving kan (voor

Als

Daarom blijf ik bij de kerk
Wat een geluk dat onze kerk dagelijks open is. Voor
iedereen, of je nu goed ter been bent of in een rolstoel
zit.
Maria, omgeven door kaarsen en bloemen, al jaren op
dezelfde plaats, staat vredig op mij te wachten. Ik bid
mijn Weesgegroetjes, ik vraag om Haar hulp. Meestal
heb ik alleen iets te vragen, meestal heb ik Haar nodig.
Als ik me omdraai, voel ik me bij de keel gegrepen, een
robuust hoog hek zegt mij: “Je mag niet verder.” Daar
achter onze kerk, heel mooi maar donker. Zelfs de
godslamp zie ik niet. Wat één persoon, die iets wil stelen,
de gemeenschap kan aandoen. Waarom beveiligen we
niet de kwetsbare, kostbare objecten? Zodat de kerk
wèl helemaal toegankelijk kan zijn. Of zijn er meerdere
redenen?

Een uitdagende vraagstelling. Goed om me dat af

meer gemeenschap dan in de kerk. Omdat het altijd
vol was, iedereen meebad en meezong, en misschien
ook wel dankzij die dementerende vrouw die wekelijks
vroeg: “Wat zegt ie nou?” Een ander die onverstaanbaar
brabbelde, een derde die altijd stil was, maar de
woorden van de consecratie hardop uitsprak.
Ik geloof in één God, ik ben het niet altijd eens met zijn
‘dienaren’. Ik vind het bijvoorbeeld niet christelijk en niet
menselijk dat een pastoor zijn koster, na veertig jaar
trouwe dienst, in één keer op straat zet. Daar zal heus
wel meer aan voorafgegaan zijn. Dat maakt het alleen
maar erger, in de kerk moet geen onenigheid zijn.
Ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische
kerk. Zover zijn we nog lang niet. Iedereen, van alle
christelijke kerken, zou zich daarvoor moeten inzetten.
Van 18 tot 25 januari is de internationale week van
gebed voor de eenheid. Daar bidden we voor, maar
-en dat is een vraag- doet iemand er iets aan? Wordt
daarover gepraat? Ik zou daar zo graag iets van horen
en nog liever, van zien.
Ik geloof. Daarom blijf ik bij de kerk.

maatschappijkritisch

persoon

en

kritisch

sommigen) weer gerelateerd worden aan religie.

parochiaan blijf je sleutelen, aan je menszijn, je rol in

Mijn beeld is dat vroeger Religie bepalend was.

de maatschappij en wat je kunt betekenen voor een

Levensvragen en zingevingsvragen waren hier

ander. Waardoor laat ik me inspireren, een zoektocht

afgeleiden van. Tegenwoordig loopt de menselijke

waarbij je vaak tegen de stroom in moet zwemmen

ervaring doorgaans omgekeerd. Aandacht voor

om dichter bij je eigen inspiratiebron te komen (soms

zingevingsvragen van mensen is belangrijk, ook als

ook tegen de stroom in van vele kerkverlaters).

ze niet uitmonden in religie.

Ik ben in een katholieke traditie opgegroeid, mijn

‘De kerk’ heeft enorme cultuurschatten gecreëerd:

basis heeft een religieus en humanistisch karakter.

monumentale bouwwerken, kunstwerken, teksten

Daardoor ben ik steeds gemotiveerd mijn leven

en muziek. Hoe mooi is het als je in een stad of dorp

verantwoord vorm te geven in een dynamische

komt en een kerktoren ziet? Nog mooier dat je naar

wereld, met als gulden regel: ‘Wat gij niet wilt dat u

binnen kunt voor een dankgebedje of het opsteken

geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

van een kaarsje.

Jezus blijft inspirerend; vooral het Onze Vader dat ik

De ‘voortrekkende’ rol van de kerken op het gebied

elke dag probeer te bidden met speciale aandacht

van onderwijs en zorg is gelukkig overgenomen

voor de vijfde en zesde regel. ‘Geef ons heden ons

door instituties, waardoor onze aandacht gericht

dagelijks brood’: geef ons elke dag genoeg te eten,

kan worden op compassie met onze medemens

niet meer en niet minder. En: ‘Vergeef ons onze

en zorg voor aarde en milieu (encycliek Laudato Si).

schuld zoals wij anderen hun schuld vergeven’. Er

Oog hebben voor kerkelijke ontwikkelingen die ‘in de

hoeft dus geen wederkerigheid te zijn indien wij

marge’ gebeuren: bepaalde tv-programma’s zoals

anderen hun schuld vergeven, onze schuld wordt

De Verwondering, en bewegingen als NieuwWij en

door ‘Onze Vader’ vergeven.

Beweging van Barmhartigheid.

De zondagse eucharistieviering, een blijvend en

Ons leven blijft een mysterie, door Herman Finkers

herkenbaar ritueel, het liefst met preken die inspireren

kernachtig uitgedrukt: God is het begin van alles;

om aan onze nieuwe levensweek te beginnen.

vóór God was er niets; en Maria is Zijn moeder!

Ook is verbinding met de zoekende en twijfelende

Daarom blijf ik bij de kerk.

mens belangrijk. Mooi is steeds de afsluitende, bijna
Henk van Eert

non-verbale vredeswens: een handdrukking naar

Paul Griep
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Vastenactie 2021:
Werken aan je toekomst
Ook dit jaar organiseren de parochiële Missiecentra
in de H. Nicasiusparochie de Vastenactie in de
veertigdagentijd. Deze keer in het teken van
beroepsonderwijs
en
ondernemerschap
in
ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen
in staat een inkomen te verdienen en een bedrijf op
te zetten, juist nu.
Ruim vierduizend mensen volgden al een
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en meer
dan tienduizend jongeren kregen basis- of voortgezet
onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021
geven we nog meer mensen een steuntje in de rug.
We helpen hen een zelfstandig bestaan op te bouwen,
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen
èn een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van
werkloosheid en armoede. Overigens biedt werk niet
automatisch een uitweg. Wereldwijd leven miljoenen
mensen mèt een baan toch in armoede. Ze doen
ongeschoold, slecht betaald werk, in onveilige,
mensonwaardige omstandigheden, zonder zicht op
verbetering.
Een (beroeps)opleiding brengt daar verandering in
en vergroot de kans op een goede baan. Wie een
redelijk inkomen verdient, maakt zich geen zorgen
over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat
biedt ruimte om na te denken over de toekomst en
actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt
mensen economisch en maatschappelijk sterker.
Helpt u mee? In alle kerken in onze parochie kunt u
een donatie doen voor het Vastenactieproject. Ook
wordt in Sterksel en Leende gefolderd en worden
collectebussen geplaatst om het project te steunen.
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Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Of scan de QR-code met
de mobiele telefoon en maak het bedrag over via
iDEAL.
Warm aanbevolen namens de parochiële missiecentra,
Wim Stolp.

Een open hand uit de hemel

Het Paastriduüm

Een stille, wonderlijke morgen:
wachters, die waken bij ’t gesloten graf
waar Christus’ moede lichaam werd geborgen;
ze wachten, half in slaap, de morgen af.
Dan, plotseling, begint de grond te beven,
een bliksemflits schiet door de donk’re lucht;
de dood wordt overwonnen door het Leven,
de wachters slaan verbijsterd op de vlucht.
Geen oog ziet Christus uit het rotsgraf komen,
geen oor heeft ’t rollen van de steen gehoord,
geen hart heeft van dit wonder durven dromen,
Gods samenzijn met Hem wordt niet verstoord.

Wat zegt ons Pasen en de periodes daarmee
verbonden?

En Petrus ziet de opgerolde doeken,
Johannes staat er stil-aanbiddend bij.
Dan, als de Heer Zijn jong’ren gaat bezoeken
Vertoont Hij hun Zijn handen en Zijn zij.

Op Witte Donderdag in de avond vieren we dat Jezus
met zijn leerlingen aan tafel aanlag en dat zij samen
brood en wijn gebruikten. Jezus neemt het brood
en Hij spreekt er een zegenbede over uit. Daarna
breekt Jezus het brood en deelt het brood uit, met
de woorden: “Neem en eet, dit is mijn lichaam”.
Ook neemt Hij de beker met wijn. Hij spreekt het
dankgebed uit en geeft de leerlingen de beker met
de woorden: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed
van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot
vergeving van de zonden”. Na deze maaltijd verlaat
Jezus met zijn leerlingen de zaal en vertrekken ze
naar de Hof van Olijven. Daar wordt Hij gevangen
genomen, dankzij het verraad van een van zijn
vrienden.

En elke keer als wij Zijn dood gedenken
en drinken van de wijn en eten ’t brood,
mogen wij aan die stille morgen denken
toen Christus is verrezen uit de dood.
Vol van erbarmen tot ons neergebogen
Neemt Hij de last van onze zonden af.
En in Zijn licht zien wij met nieuwe ogen
een open hand, een open hart, een open graf...
Nel Benschop

Mensen hebben in deze periode van Veertigdagentijdde Goede Week-Pasen-Pinksteren vele vragen
over de betekenis van deze ‘speciale’ dagen. Het
meest geheimzinnige en vragen oproepend is het
Paastriduüm. Het Paastriduüm omvat drie dagen,
te weten: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag met daaraan verbonden de Paaswake in
de avonduren van de Stille Zaterdag. Het zijn dagen
waarin we het leven, het lijden, het sterven, maar
vooral de verrijzenis van Christus vieren.

Dan begint wat wij noemen Goede Vrijdag. Wij
herdenken het lijden en sterven van Jezus. Dit
sterven van Jezus aan een kruis wordt vergeleken
met het lam dat de Joden eeuwen daarvoor moesten
slachten en opeten, vlak voor hun vertrek uit de
slavernij van Egypte. Mozes had hun gezegd dat
het lam geslacht en gegeten moest worden, maar
dat er geen bot van gebroken mocht worden. Het
bloed van het lam moest aan de deurpost gestreken
worden, ten teken dat er Joden woonden en dat de
dood hen die nacht niet zou raken. Een nieuw begin
voor het Joodse volk. Ook het water en bloed van
Jezus stroomt over het kruishout als Hij doorstoken
wordt. Een teken van een nieuw begin. Het teken van
de doop en de eucharistie. Jezus wordt doorstoken,
omdat Hij al lichamelijk dood is. Als gekruisigden nog
leefden, dan werden de botten door de soldaten
gebroken. Bij Jezus is dat dus niet het geval. Daarna
wordt het dode lichaam van Jezus door zijn leerlingen
en vrienden in een graf gelegd.
Op dit moment vieren wij Stille Zaterdag, ofwel
grafrust van Jezus. Er wordt door zijn leerlingen
een wake gehouden, voor ons de Paaswake. Na de
sabbat gaan bevriende vrouwen naar het graf om
Jezus lichaam te verzorgen. Daar ontmoeten zij de
verrezen Heer. Jezus is verrezen uit de doden. Dat is
voor ons Eerste Paasdag.

7

PASEN EN
PINKSTEREN

PASEN EN
PINKSTEREN

Vieringen in de Goede Week
H. Brigidakerk Geldrop centrum
Palmzaterdag
27-03 19.00 u. eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
Palmzondag
28-03 11.00 u. eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
Maandag
29-03 12.30 u. eucharistieviering
Dinsdag
30-03 08.30 u. ochtendgebed en aansluitend de eucharistieviering
19.00 u. boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid.
Woensdag
31-03 12.30 u. eucharistieviering
Witte Donderdag
01-04 19.00 u. eucharistieviering (aansl. eucharistische aanbidding)
21.45 u. dagsluiting
Goede Vrijdag
02-04 15.00 u. kruisweg *
19.00 u. herdenking van het lijden van de Heer *
		
aansluitend gebed en meditatie bij het Kruis
21.45 u. dagsluiting
Paaszaterdag
03-04 21.00 u. paaswake eucharistieviering *
		
tijdens deze vieringen worden de paaskaarsen
		
van alle kerken van de Nicasiusparochie gezegend.
1ste Paasdag
04-04 11.00 u. eucharistieviering *
2de Paasdag
05-04 11.00 u. eucharistieviering *

H. Martinuskerk Heeze
Palmzaterdag
27-03 19.00 u. eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
Palmzondag
28-03 11.00 u. eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
Witte Donderdag
01-04 20.30 u. eucharistische aanbidding tot 21.30 uur
Goede Vrijdag
02-04 15.00 u. kruisweg *
1ste Paasdag
04-04 11.00 u. eucharistieviering *
2de Paasdag
05-04 11.00 u. eucharistieviering *

HH. Maria en Brigidakerk Geldrop Zesgehuchten
Palmzondag
28-03 09.30 u. eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
Goede Vrijdag
02-04 15.00 u. kruisweg *
1ste Paasdag
04-04 09.30 u. woord en communieviering *

H. Petrus’ Bandenkerk Leende
Palmzondag
28-03 09.30 u.
		
Goede Vrijdag
02-04 15.00 u.
1ste Paasdag
04-04 09.30 u.
2de Paasdag
05-04 09.30 u.

woord en communieviering en *
wijding van de palmtakjes
kruisweg *

woord en communieviering

eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
kruisweg *
eucharistieviering *
eucharistieviering *

H. Catharina van Alexandriëkerk Sterksel
Palmzaterdag
27-03 17.00 u. eucharistieviering en wijding van de palmtakjes *
Witte Donderdag
28-03 21.00 u. eucharistische aanbidding tot 21.00 uur
Goede Vrijdag
02-04 15.00 u. kruisweg *
1ste Paasdag
04-04 09.30 u. woord en communieviering *
2de Paasdag
05-04 09.30 u. eucharistieviering *

Let op, voor vieringen met een * dient u te reserveren !
Bij de vieringen van de Goede Week zijn maximaal 30 personen (incl. kinderen) toegestaan.
Om iedereen de kans te geven, om tijdens de Goede Week een viering mee te laten maken, kunt u slecht voor
één viering reserveren van Witte Donderdag t/m 2de Paasdag.
Reserveren voor de vieringen in de H. Brigidakerk te Geldrop centrum, HH. Maria en Brigidakerk te Zesgehuchten
of H. Martinuskerk te Heeze kunt u vanaf 8 maart ma. t/m vrij. tussen 09.30 uur en 11.30 uur contact leggen met
de pastorie van in Geldrop 040-2862364. De kaarten staan op naam en zijn in het weekend van za. 20 mrt. en zo.
21 mrt. tot één uur na de weekend viering af te halen in die kerk waar u de plaatsen heeft gereserveerd. Anders na
zondag 21 mrt. aan de Stationsstraat 21 te Geldrop op ma. t/m vrij. tussen 09.30 uur en 11.30 uur.
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Reserveren voor de vieringen in de H. Luciakerk te
Mierlo, kunt u vanaf 8 maart ma. t/m vrij. tussen 09.30
uur en 11.30 uur contact leggen met de pastorie van
in Geldrop 040-2862364. De kaarten staan op naam
en zijn in het weekend van za. 20 mrt. en zo. 21 mrt.
tot één uur na de weekend viering af te halen in die
kerk waar u de plaatsen heeft gereserveerd. Anders

zijn de kaarten af te halen vanaf 21 mrt. ma. t/m vr.
tussen 09.00 uur en 10.00 uur aan de pastorie Heer
van Scherpenzeelweg 18 te Mierlo.
Reserveren voor de vieringen in de H. Catharina van
Alexandriëkerk, Sterksel kunt u terecht bij dhr. M. de
Leeuw, tel. 040-2261934.
Vanuit de H. Brigidakerk te Geldrop zullen alle
diensten live uitgezonden worden. Deze zijn te
volgen via:
www.parochienicasius.nl/index.php/live-stream

eucharistieviering *

H. Luciakerk Mierlo
Palmzaterdag
27-03 17.00 u.
Palmzondag
28-03 09.30 u.
Goede Vrijdag
02-04 15.00 u.
1ste Paasdag
04-04 09.30 u.
2de Paasdag
05-04 09.30 u.

Reserveren voor de vieringen in de H. Petrus’
Bandenkerk te Leende, is mogelijk aan de pastorie
Dorpstraat 48 te Leende ma. t/m vrij. tussen 09.30 –
10.30 uur.

Vieringen Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaart
11.00 u.
11.00 u.
09.30 u.
09.30 u.

H. Brigidakerk Geldrop
H. Martinuskerk Heeze
H. Luciakerk Mierlo
H. Petrus’ Bandenkerk Leende

Zondag 23 mei:
11.00 uur
H. Brigidakerk Geldrop
09.30 u.
HH. Maria en Brigidakerk Geldrop
11.00 u.
H. Martinuskerk Heeze
09.30 u.
H. Luciakerk Mierlo
09.30 u.
H. Petrus’ Bandenkerk Leende

Pinksteren
Zaterdag 22 mei:
19.00 u.
H. Brigidakerk Geldrop
19.00 u.
H. Martinuskerk Heeze
17.00 u.
H. Luciakerk Mierlo
17.00 u.
H. Catharina van Alexandriëkerk Sterksel

Maandag 24 mei:
11.00 u.
H. Brigidakerk Geldrop
11.00 u.
H. Martinuskerk Heeze
09.30 u.
H. Luciakerk Mierlo
09.30 u.
H. Petrus’ Bandenkerk Leende

Bij Pinksteren
Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn in de nacht.

Hij had het over vuur dat moet blijven branden,
gevoed moet worden door alles wat mensen nieuw
ontdekken door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden door het waaien
van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.
Hij heeft zijn Kerk als een vuur ontstoken.

Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild dat het zou branden,
fel en vurig, speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters in de nacht.

Misschien hebben wij, de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
Manu Verhulst
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PASEN EN
PINKSTEREN

MARIAMAAND

Pinksteren, geboortedag
van de Kerk
Op 23 mei a.s. mogen we het feest van Pinksteren
vieren. Daar kun je je natuurlijk, overstelpt door
allerlei bezigheden en de nodige zorgen in deze
coronatijd, door laten verrassen. Maar je kunt je er,
zoals geschiedt bij veel grote gebeurtenissen, ook op
voorbereiden. Binnen onze kerkelijke traditie is het
een goed gebruik om je op kerkelijke feesten voor
te bereiden. Een van de manieren om dat te doen
is door een ‘noveen’ te houden. ‘Noveen’ is afgeleid
van het Latijnse woord/getal novem (= negen). Een
noveen staat voor een vertrouwvol en volhardend
gebed dat negen dagen wordt volgehouden.
Onze noveenkaarsen herinneren daar aan. Het
noveengebed is eigenlijk zo oud als de kerk. Zo
vinden we in het boek Handelingen van de Apostelen
(hierin vind je de geschiedenis van de jonge Kerk) dat
de leerlingen van Jezus in de tijd tussen Hemelvaart
en Pinksteren, die negen dagen omvat, samen met
Maria eensgezind bleven volharden in het gebed
(Hand 1, 14). De eerste noveen dus. Na deze
negen dagen, op het Pinsterfeest, ontvingen zij de
heilige Geest. Dat gebed van Maria, samen met de
eerste leerlingen van Jezus, mag ook voor ons een
uitnodiging zijn om in de dagen tussen Hemelvaart
en Pinksteren met vertrouwen te bidden om de gave
van de H. Geest in ons eigen leven en in heel de Kerk.
Hieronder volgt een mogelijk noveengebed:

10

Heilige Geest,
U bent de bron van liefde,
de liefde die in Jezus was
de liefde van God zelf.
Ik wil U vragen mij te helpen om,
in navolging van Jezus,
die liefde concrete vorm te geven in mijn leven.
Het is die liefde, die,
naar mijn vaste overtuiging,
de onmenselijkheid overwint die in mijn hart is;
die me mensen in ellende doet helpen;
die aan anderen vreugde wil geven;
die klein, zachtmoedig en nederig is;
die aan niemand de vergeving weigert;
die mij leert vergeving te accepteren en
aan andere blijdschap te geven.
Heilige Geest,
doe die liefde in mijn hart opbloeien.
Dank U dat we U dit mogen vragen
en dat we er op mogen vertrouwen dat U ons hierdoor
vernieuwt.
(Bron: Bidden om Pinksteren)

Kapel De Heilige Eik
In het bos tussen Oirschot en Middelbeers staat een
kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik.
Het beeldje van Maria met het kind is in 1406 door de
herders aan de oever van het kleine riviertje Beerze
gevonden en geplaatst in een eikenboom. Daarna was
het beeldje door de bewoners van de dorp vereerd en
naar de kerk in Oostelbeers gebracht.
Tot grote verbazing van de parochianen keerde
het beeldje op eigen kracht terug naar zijn plaats in
deze boom. Om de eik werd toen een houten kapel
gebouwd. Deze is een paar keer verbouwd om in 1854
een vorm te krijgen die wij tot dag van vandaag kunnen
bewonderen. In 1612 werd het wonder officieel door
Rome erkend, waardoor de kapel een drukbezochte
bedevaartplaats werd.
Door mooi glas in lood en de uitstraling van rust maak
het een onvergetelijke indruk. De eikenboom staat
niet meer in de kapel zelf, maar in de kerk van Oirschot.

Rondom de kapel ligt een klein bedevaartspark met
afbeeldingen uit de kruisweg en een negentiendeeeuws kapelletje dat gewijd is aan de heilige
Antonius van Padua. Daarnaast bevindt zich hier een
strooiveldje en op initiatief van een actieve parochiaan
een herdenkingsbos waar iedereen een eikenboom
kan planten als een herinnering van een bijzonder
moment van zijn leven.
De kapel wordt nog steeds druk bezocht. Vooral in
maand mei zijn er veel pelgrims uit de omgeving te
zien, maar het is ook nu vrij toegankelijk voor alle
pelgrims.
U wordt van harte uitgenodigd om deze prachtige plek
te bezoeken. Er is een mooie fietsroute daarnaartoe
en veel wandelmogelijkheden er omheen. Ook in de
omgeving van de kapel met het kronkelende Beerze
riviertje.
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MARIAMAAND

BEDEVAARTEN

Avond der Martelaren:
Kerk in Nood
Meimaand Mariamaand
Dankzij de H. Maagd Maria, dankzij haar geheel
vrijwillige ja-woord (“mij geschiedde naar Uw woord”
(Lucas 1,38)), heeft de menswording van Christus
kunnen plaatsvinden. Zonder de volledige overgave
van Maria zou de Zoon van God -onze Verlosser- niet
ter aarde zijn gekomen. Door haar ja-woord kunnen
wij Pasen vieren, de overwinning over de dood. Het
is eigenlijk onmogelijk om het grote belang van H.
Maria te beschrijven. Haar dienstbaarheid om in alle
nederigheid mee te werken aan Gods Plan –Gods
Wil- om de mensheid te redden, is een lichtend
voorbeeld voor iedereen door alle eeuwen. Zij stelde
haar leven in dienst van haar Zoon tot aan de voet van
het Kruis en bleef daarna biddend geloven en hopen
op Zijn opstanding en verrijzenis. Haar levensweg is
geheel vervlochten, geënt op Zijn menswording, lijden,
sterven en verrijzen. Dit is prachtig gestalte gegeven
in de Lichtweg van de H. Moeder Maria in de Santa
María la Mayor in Ronda. In 1994 heeft de toenmalige
pastoor van deze kerk -Gonzalo Huesa Lope- hiertoe
het initiatief genomen. Deze Lichtweg van Maria
bestaat uit veertien staties, in prachtige bronzen
plaquettes uitgevoerd, die ons meenemen op haar
levensreis, haar pelgrimstocht voor, met en naar Jezus
Christus.
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De veertien staties zijn:
1. De onbevlekte ontvangenis van H. Maria door
haar moeder Anna
2. De geboorte van Maria
3. De aankondiging van de engel Gabriël
4. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
5. De geboorte van Jezus in Bethlehem
6. De aanbidding van de drie Wijzen
7. De opdracht van het kind Jezus in de tempel
8. Jezus wordt teruggevonden in de tempel
9. Het leven van de Jezus, Maria en Jozef -de H.
Familie- in Nazareth
10. De tussenkomst van Maria op de bruiloft van Kana
11. Maria, aan de voet van het Kruis: moeder van alle
volkeren
12. De wederopstanding van Jezus Christus
13. De komst van de Heilige Geest
14. Maria ten Hemelopneming
“Moge Maria ons allen helpen om met haar onze
eigen weg naar het definitieve Licht te reizen,” zo
schreef Gonzalo Huesa Lope bij de inwijding van deze
Lichtweg in 1994.

Sinds enkele jaren organiseert Kerk in Nood in de

geen levens, maar geeft zijn leven. De martelaar

Veertigdagentijd de Avond voor de Martelaren. De

getuigt voor Christus, gestorven en verrezen, met

kruisweg wordt gebeden en de H. Mis wordt gevierd.

wie hij door de liefde verbonden is, zo staat in de

Er wordt gebeden voor de Christenen die wereldwijd

Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK 2437). De

vanwege hun geloof het leven hebben gelaten en

eerste martelaar van de Kerk is de H. Stefanus, die

er wordt ook gebeden voor hun vervolgers. Tijdens

werd gestenigd tot de dood erop volgde, terwijl hij

het bidden van de Kruisweg wordt stilgestaan

voor zijn beulen bad: Heer reken hen deze zonde

bij het leven en sterven van enkele Christelijke

niet aan. (Hand. 7, 60). Dit jaar wordt de Avond der

martelaren uit het voorgaande kalenderjaar. In

Martelaren via live-stream uitgezonden op 26 maart.

onze tijd is verwarring ontstaan over het begrip

kerkinnood.nl/agenda/avond-van-de-martelaren-5/

martelaarschap. De Christelijke martelaar neemt

Wie gaat de uitdaging aan?

volgende nummer te laten genieten van een ander

In de afgelopen nummers van ons Nicasiusnieuws

Bedevaarten 2021

hebben we met veel plezier kunnen lezen over
de bedevaarten

mooi en inspirerend plekje in onze regio?

en bijzondere reizen door onze
Nederland,

In onze parochie gaan we graag met elkaar op

anderen naar de andere kant van de wereld.

bedevaart. Ieder jaar organiseren we dit naar

Prachtige en inspirerende verhalen mochten we van

Ommel, Handel of Den Briel. Ieder jaar? Dit jaar is

onze lezers ontvangen. Door de coronapandemie

vanwege de pandemie alles anders. De organisaties

kunnen we nu niet ver van huis allerlei mooie

van de bedevaarten naar Ommel, Handel en Den

plaatsen gaan bezoeken. De redactie heeft dit keer

Briel hebben ons laten weten dat er dit jaar geen

een ‘geheime’ tip in de regio: Kapel van Onze Lieve

bedevaarten zullen zijn. De mooie verslagen houden

Vrouw van de Heilige Eik.

we gewoon een jaar tegoed.

parochianen.

Sommigen

reizen

in

Wie gaat de uitdaging aan om onze lezers in het
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Strabrechtse Raad van
Kerken en de Oecumene
Oecumene is het streven van Christenen naar

Kerken komen vier keer per jaar bij elkaar. Op de

religieuze eenheid met respect voor elkaar, met

agenda staan o.a. de volgende punten:

behoud van ieders identiteit. De Strabrechtse Raad
van Kerken bestaat uit vertegenwoordigers van de

•

Oecumenische vieringen in de verschillende

Nicasiusparochie en van de Protestantse kerken,

kerken in de Stille Week (Taizéviering), De Week

PKN Gemeente Geldrop-Mierlo en de PKN Gemeente

voor het Gebed van de Eenheid en de Willebrord

Heeze

zondag;

c.a.

(Heeze-Leende-Sterksel-Maarheeze-

Soerendonk).

•

Gezamenlijke activiteiten, zoals Oecumenisch
Bijbellezen, De organisatie van een fietstocht langs

Tussen de Rooms Katholieken en Protestanten zijn

alle plaatselijke kerken die hiervoor dan open zijn

veel meer overeenkomsten dan verschillen. Tot de

met optredens van (Gospel)koren;

reformatie (van 1517 tot 1648) was er één Christelijke

•

Bezinning over kerkelijke visies en artikelen;

Kerk. Voor alle Christenen is de bijbel, met specifiek de

•

Info over deelname aan landelijke bijeenkomsten,

tien geboden, de basis. Jezus kende geen verboden,

zoals de Landelijke Raad van Kerken en de

wel geboden. Onze kerken, die ten dienste staan

Focolarebeweging;

van gelovigen, kennen theologische verschillen. Paus
Franciscus, Bisschop De Korte en de Scriba van de PKN

•

Gebruik maken van de media (kerkbladen,
websites en regionale kranten).

dr. René de Reuver wijzen ons op die noodzakelijke
boodschap van het streven naar eenheid. Het

Het ledental van de kerken in het gebied van onze

kerkelijke hokjesdenken is in strijd met de leer van

Raad daalt en vergrijst. De kerkelijke betrokkenheid

zowel Luther als het Tweede Vaticaans Concilie.

neemt af. Wel blijft het geloof in één God belangrijk
voor de meeste mensen.

In de bijbel lezen we: “Opdat zij allen één mogen zijn

De toekomst van Christenen kan alleen maar één kerk

zoals Gij, Vader, in mij” (Johannes 17,21):

zijn. We zijn daartoe samen op weg. Het kan een stap

“Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt

naar de eenheid zijn door ons in te leven in het geloof

in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof,

van de andere kerk, b.v. tijdens een oecumenische

één doop, één God en Vader van allen, die is boven

viering. Samen gelovend naar de toekomst, waar

allen en door allen en in allen.” (Paulus in Efeziërs 4:4-

mensen met diverse gelovige achtergronden gelukkig

6).

kunnen zijn. Bas Cuppen heeft ervaren dat hij zich
als Christen, gelovig katholiek met de bijbehorende
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De Strabrechtse Raad van Kerken bestaat sinds 1995.

rituelen ook bij de protestante kerk thuis voelt; een

Vertegenwoordigers van de Katholieke en Protestante

verrijking.

UIT DE KERNEN

Begraafplaats ‘t Zand
Geldrop gaat de klok luiden
De parochie Nicasius heeft het voornemen om
op R.K. Begraafplaats ‘t Zand aan de Aragorn in
Geldrop één van de klokken van de voormalige
Magdalenakerk Braakhuizen Noord te plaatsen. Deze
luidklok zal worden geplaatst vóór de bebouwing, in
het plantsoen.
In de toren van de Magdalenakerk hingen twee
luidklokken. Na de sluiting van de kerk in 2002
heeft een van de klokken een andere bestemming
gekregen. De parochie had graag de andere klok
in de HH. Maria Brigidakerk geplaatst, zodat deze
een waardige bestemming zou krijgen. Helaas was
dat constructueel niet mogelijk, vandaar dat er is
gekeken naar een andere waardige plaats binnen de
gemeente. En die bestemming is nu gevonden op de
begraafplaats. Het speciaal opgerichte comité van
koster Mark Jongen, Antoon Ceelen, Toon Dolphijn,
de leden van de klussengroep en beheerder Bert
Hendrix verzorgen de verhuizing en installatie op
de begraafplaats. Een mooie gift van een gulle gever
maakt dit alles mogelijk.

Het luiden van de klok
Het luiden van klokken kent een protocol. Zo klinken
klokken bijvoorbeeld heel anders bij een bruiloft
dan bij een uitvaart. De klok op deze begraafplaats
zal na installatie luiden bij een begrafenis aldaar,
na een uitvaartdienst vanuit een van de kerken van
Geldrop. Dit zal pas gebeuren zodra de klokken van
de kerken zwijgen. Wanneer de rouwstoet arriveert
bij de begraafplaats, zal dit luiden stoppen. Dit
betekent dat overdag een aantal malen per jaar
enkele minuten per uitvaart de klok zal klinken. Ook
bij speciale gelegenheden zal de klok kort luiden,

zoals bij de Indiëherdenking op 15 augustus. In dit
specifieke geval zal dat in de vroege avond zijn.

Mooie bestemming
Hiermee zijn we verheugd dat de klok van
de voormalige Magdalenakerk een waardige
bestemming krijgt in Geldrop. “De klok heeft zeker
een toegevoegde waarde, naast de nostalgische
gevoelens. Het luiden van de klok geeft een extra
dimensie aan een uitvaart. Mensen worden stil bij
het imposante geluid. Met deze klok kunnen we ook
een plechtige, ingetogen en respectvolle aankomst
van de overledene en de nabestaanden op onze
begraafplaats verzorgen”, aldus Bert Hendrix. De
klok wordt eind maart 2021 geplaatst.

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.
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Vieringen in de buitenlucht
Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper
De evangelist Lucas beschrijft de gebeurtenissen
rondom de geboorte van Johannes, verweven met de
aankomende geboorte van het kind Jezus. Later trad
Johannes op in de woestijn en preekte een doopsel tot
bekering en vergiffenis van zonden. In onze parochie
vindt de St.Jansviering plaats op 24 juni om 19.30 uur
in de St.Janskapel in Leenderstrijp.

Volgens traditie zullen de kinderen een bloemengroet
brengen.

Maria ten Hemelopneming

Feest van de Heilige Nicasius van Heeze

Het feest van Maria te Hemelopneming wordt in Heeze
altijd in de prachtige pastorietuin gevierd. Dit jaar op
zondag 15 augustus om 11.00 uur. Bij deze H. mis zijn
o.a. de Heezer Gildes aanwezig. Komt u ook? Wellicht
met uw kinderen of misschien uw kleinkinderen. Het
zal iedereen goed doen.

Op zondag 11 juli om 11.00 uur zullen we in onze
parochie de Heilige Nicasius met een H. Mis eren.
Dit zal op de geboortegrond van onze patroonheilige
plaatsvinden: het Nicasiusplekske (Kreijl, Heeze).

Houd de lokale media in de gaten of deze bijzondere
vieringen in de buitenlucht vanwege de pandemie
doorgang kunnen vinden.

GEZINNEN

Paus Franciscus heeft het Jaar ‘Amoris Laetitia Gezin’

de doelstelling liggen in het verlengde daarvan. De

afgekondigd, dat zal starten op 19 maart 2021

eerste is om de inhoud van de exhortatie breder te

(Hoogfeest van Sint-Jozef). Het is de vijfde verjaardag

verspreiden, om de mensen te helpen ‘het Evangelie

van de verschijning van de apostolische exhortatie

van het gezin te ervaren als een vreugde die hart

Amoris Laetitia. In de aankondiging is aangegeven,

en leven vervult (Amoris laetitia, 200)’. Een tweede

dat er diverse initiatieven zullen worden genomen

doel is de kostbare waarde van het sacrament

om o.a. parochies en kerkelijke instellingen te

van het huwelijk uit te dragen, dat ‘op zich een

ondersteunen bij de viering van dit jaar.

transformerende kracht van de menselijke liefde

Het Jaar ‘Amoris Laetitia Gezin’ is bedoeld om de

heeft’.

boodschap van Amoris Laetitia te verspreiden en

Boek
De relieken die verband houden met de Passie – het
lijden, de dood en de begrafenis van Christus – zijn
voor de wetenschappelijke wereld lang enigmatisch
gebleven.
GÓRNY

en

ROSIKOŃ

deden

onderzoek,

in

samenwerking met historici en wetenschappers, om
te proberen de authenticiteit van deze relieken te

Geef vandaag voor
de kerk van morgen
Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar
veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt
gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen
komen samen om hun geloof in God, maar ook hun
levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere
band. Parochianen willen gastvrij zijn naar hen die
God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen
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die hun leven nog voor zich hebben en dat
willen delen met God en met elkaar. Door
vandaag te geven, kan de kerk ook morgen
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit
is het verhaal achter de nieuwe slogan: “Geef vandaag
voor de kerk van morgen”.
Vele parochianen hebben hun parochiebijdrage
reeds betaald. Heel veel dank daarvoor. Mocht u het
vergeten zijn, wilt u dan uw parochiebijdrage in de
komende weken overmaken? Bij voorbaat dank.

verifiëren. De conclusies waartoe zij na hun grondige

van Oviedo, de beroemde Lijkwade van Turijn en zo

studies kwamen, zijn niet gebaseerd op het geloof,

meer.

maar op vaststelbare feiten, die verkregen worden

“EEN ECHT SCHITTEREND BOEK, dat het resultaat

op basis van historische bronnen en deskundig,

is van hard en gepassioneerd werken. Het vormt

wetenschappelijke onderzoek.

een buitengewoon goede bron voor academici
en voor ieder die zijn kennis van het onderwerp

De relieken die voor dit schitterend boek onderzocht

wenst te verruimen en het is gedocumenteerd met

en gefotografeerd werden, zijn het Kruis, de nagels,

fantastische foto’s.”, Barrie M. Schwortz, Officieel

de Doornenkroon, de Geselpaal, de Tuniek van

documenterend

Christus, de sluier van Manoppello, het Sudarium

Lijkwade van Turijn.

fotograaf

Onderzoeksproject

17

JONGEREN

JONGEREN

Feest van nieuw leven
Pasen is het belangrijkste feest in de kerk. Met

2. Pak twee latjes. Maak de latjes aan elkaar vast

Pasen gedenken we dat Jezus is opgestaan. Op
Palmzondag wordt de intocht van Jezus met

met een spijker.
3.

palmtakken in Jeruzalem herdacht. Dat willen we met
onze Palmpaasstokken ook laten zien.

Versier met stroken crêpepapier het kruis in vrolijke
kleuren. Plak de zijkanten met plakband vast.

4.

Hang de twaalf eitjes met een touwtje aan de stok.

5. Neem naald en draad en rijg daaraan dertig

Youcat voor kids
Youcat voor kids is een moderne, aansprekende
kennismaking met het geloof voor kinderen van de

www.samueladvies.nl/product/youcat-voor-kids/

bassischoolleeftijd van tien tot twaalf jaar.
In de vorm van vragen en antwoorden worden
geloofszaken uitgelegd rondom vijf thema’s: de
wereld, het credo (geloofsbelijdenis), sacramenten,
geboden en gebed. En nog een supplement: ‘Het
leven van Jezus’.

rozijnen. Maak dit met een knoopje aan iedere

Het kruis laat het lijden en sterven van Jezus zien. Het

zijkant van het kruis vast.

haantje (van brood, mag ook van papier) bovenop de

6. Zodra je klaar bent met versieren, maak je het af

stok: De haan kraaide nadat apostel Petrus drie keer

met een broodhaantje op de punt van de stok.

gezegd had dat hij Jezus niet kende.

(Je kunt er een bakken, maar je mag natuurlijk

Twaalf eitjes herinneren ons aan de twaalf apostelen

ook zelf een haantje tekenen, uitknippen en op

van Jezus. Dertig rozijnen staan symbool voor de

de stok plakken).

dertig zilverlingen die apostel Judas kreeg omdat
hij Jezus verraadde. Het crêpepapier gaat omhoog

Recept om zelf een broodhaantje te bakken

langs de stok net als het Palmtakje. Het betekent dat

Gebruik voor 4/7 broodhaantjes: 500g witbroodmix,

Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft voort in je

een

hart en zegt: “IK ZAL ER ZIJN”.

losgeklopt ei, keukenschaar, bakpapier/plastic folie.

zakje

vanillesuiker,

rozijnen/krenten,

een

1. Doe de broodmix in een kom en roer er de

Zo maak je een palmpaasstok

Vooraankondiging Power
of Fire dag
Power of Fire… een dag vol vuur. Samen met andere
vormelingen het vuur van de Heilige Geest (verder)

De ene keer met een heel kort antwoord, de andere

ontdekken en mee naar huis nemen. Kom daarom

keer iets uitvoeriger. In 159 vragen en antwoorden

samen met jouw mede-vormelingen uit je parochie

krijgt een kind heel veel kennis over geloven in

naar deze geweldige dag op zaterdag 2 oktober

God, terwijl de toon waarop het beschreven is

2021 en zie dat de Kerk jong, levendig en vol vuur is.

heel duidelijk iets meegeeft van de liefde van God.
Onderaan elke pagina staat een kort stukje info voor

Gewoonlijk start de dag met een eucharistieviering

ouders, vaak samen met een inspirerende quote

in de kathedraal in Den Bosch. Met het vuur en

(bijv. van C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, Augustinus,

het kruis voorop, zullen we na de viering naar het

Moeder Teresa, de paus).

Sint Janscentrum gaan, waar de springkussens en
spellen op de vormelingen staan te wachten. De
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De betekenis van een Palmpaasstok

Echt een prachtig boekje voor gezinnen om te lezen

middag staat in het teken van leuke, verdiepende en

en te leren over de rijkdom van ons katholieke geloof.

uitdagende workshops. Noteer voor de zekerheid

Om een indruk te krijgen van het boek en de inhoud:

alvast de Power of Fire dag in je agenda.

vanillesuiker door. Maak het deeg volgens de
Kijk goed naar het
voorbeeld hoe

gebruiksaanwijzing op het pak.
2. Verdeel het gerezen deeg in vier of zeven stukken

een palmpaasstok

en rol van elk stuk een worstje van ongeveer 18

eruit kan zien.

cm lang. Leg bakpapier op het bakblik. Leg de

Dit heb je nodig:

deegworstjes met voldoende tussenruimte in

palmpaastakje,

een U-vorm op de bakplaat. Zorg ervoor dat het

twee latjes,

staartstuk iets lager is dan het kopstuk.

spijker, hamer,

3. Maak voor de snavel, de kam, de vleugels en de

crêpepapier,

staart knipjes in het deeg en vorm ze een beetje

plakband, schaar,

met je hand.

touw, naald,
(papier/potlood
om haan te

4. Druk ter hoogte van het snaveltje een rozijn of
krent in het deeg als oog.
5. Dek de bakplaat af met plastic folie en laat de

tekenen of benodigdheden recept broodhaantje

haantjes op een warme plaats ongeveer 45

bakken) twaalf eitjes, dertig rozijnen.

minuten narijzen.

1. In de kerk liggen vanaf het weekend van

6. Bestrijk de broodhaantjes met losgeklopt ei en

Palmpasen gewijde palmpaastakjes klaar. Deze

bak ze in 25 tot 30 minuten in een voorverwarmde

mag je gebruiken voor je palmpaasstok.

oven op 200 graden.
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JEUGD

Uitslag van de Kerstpuzzels
Er is door jullie weer flink gepuzzeld, door jong en oud ! De oplossing van de kerstpuzzel was: wij wensen u en
uw naasten een zalige kerst en vredevol nieuwjaar. We hebben vele goede oplossingen mogen ontvangen. Uit de
inzendingen hebben we de volgende prijswinnaar geloot: Ivo uit Heeze (9 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

Labyrint
Streep de volgende woorden weg en
zoek de slagzin.
ANDREAS

VRĲDAG

BARTOLOMEÜS

PAASWAKE

FILIPPUS

PASEN

JAKOBUS

PAASTRIDUUM

JOHANNES

PALMTAK

JUDAS

CHRISMA

MATTEÜS

KAARS

MATTIAS

STERVEN

SIMON

VERREZEN

PETRUS

KRUISWEG

SIMON

DOOPWATER

THOMAS

MARIA

JEZUS

CALVARIEBERG

GOEDE

Doolhof
Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.
En teken je kleurpotlood de weg die ziij moet gaan.

