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VOORWOORD

Beste parochianen,
Het Kerstnummer van het Nicasiusnieuws ligt nu
voor u. Op dit moment worden de maatregelen ten
aanzien van de Coronapandemie weer aangescherpt.
Als parochie streven we ernaar om zo veel als
mogelijk te laten plaatsvinden. Natuurlijk houden we
ons daarbij wel aan de maatregelen van de centrale
overheid en van onze bisschoppen, en blijven we
ons gezonde verstand gebruiken. Op dit moment
is het nog onduidelijk hoe het met de activiteiten
rond Kerstmis zal gaan. 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 wetenswaardigheden uit onze
eigen levendige Nicasiusparochie. We hopen dat de
artikelen u mogen inspireren om de geboorte van
het Kind goed te kunnen vieren.

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. Ook voor
het schrijven van een (kort) artikel houdt de redactie
zich in het nieuwe jaar aanbevolen.
Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig
Nieuwjaar!
De Redactie
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ging daarbij zelfs zover dat Hij bereid was en daarvoor

echter liep het op een van de dagen na Kerstmis
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Nicasiusnieuws is een uitgave van de R.K. Parochie Heilige Nicasius en verschijnt drie keer per jaar (voor Pasen,
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Hommeles in de kerststal…

wat gebeurde er: Een van de schapen, een ram,
Zalig Kerstfeest.

dier werd door het grotere schaap voortdurend op
de hielen gezeten en getrapt. Hommeles dus in de

Namens het pastoraal team

kerststal. Mensen stoorden zich aan deze dissonant

en het parochiebestuur

in dit anders zo vredige kersttafereel. Ze vonden dit
niet kunnen en wilden hun kroost niet blootstellen

Pastoor

aan deze dierlijke wreedheid, die volgens hen in

Sjef van der Maazen

strijd was met de geest van Kerstmis. Ik was geen
ooggetuige bij de eerste kerststal in Betlehem, maar
ik durf er mijn handen voor in het vuur te steken
dat bij de stal van Jezus de schapen geen ruzie
maakten onder elkaar. Om de kerstvrede weer te
herstellen, heb ik contact opgenomen met Stichting
De Drie Harten. En wat gebeurde er? De herder van
de schapen werd opgetrommeld om de vrede te
herstellen. Daags daarna ben ik nog eens naar de
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Advent
De kersttijd
Het nieuwe kerkelijke jaar vangt aan met de eerste
zondag van de Advent en luidt zo de kersttijd in die
eindigt met het feest van de Doop van de Heer.
De kersttijd bestaat uit de volgende liturgische feesten
en hoogfeesten:
Adventsperiode
In de adventsperiode wordt iedere zondag aangeduid
met de beginwoorden van het Gregoriaanse intredelied
of de intredetekst van die specifieke zondag.
• Eerste adventszondag: Ad Levavi - Tot U richt ik mijn
geest (naar Psalm 25, 1-3): de verwachting van de
terugkomst van de Messias;
• Tweede adventszondag: Populus Sion - Volk van Sion
(naar Jesaja 30, 19 en 30): verwachting van de geboorte:
Johannes roept op tot bekering;
• Derde adventszondag Gaudete - Verheugt u in de
Heer (naar Fil. 4, 5-5) verwachting van de geboorte:
Johannes kondigt de Messias aan;
• Vierde adventszondag Rorate Coeli – Dauwt, hemelen
uit den hoge (naar Jesaja 45,8): uitziende naar de
geboorte van de Messias.
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Het woord advent komt van het Latijnse woord

genaamd: ‘Orde van Maria Visitatie’. Haar feestdag

´adventus´. De betekenis van het Latijnse

vieren wij op 12 augustus. Vele mensen waren onder

woord ´adventus´ is ´de komende´. Voor

de indruk van Johanna Francisca de Chantal en haar

ons is ´de Komende´, het Woord van God die

leven. Vele kinderen werden en worden naar haar

in mensengedaante wordt geboren uit een

vernoemd, nl.: Chantal.

bijzondere vrouw, genaamd Maria.
God benadert mensen van goede wil, om zijn Liefde

Kerstmis (25 december):
Hoogfeest van de geboorte van de Heer
Tweede kerstdag (26 december):
Feest van de heilige martelaar Stefanus
Feest van de Heilige Familie (zondag onder het octaaf
van Kerstmis)
Hoogfeest van Maria Moeder van God (1 januari, de
octaafdag van Kerstmis);
Driekoningen of Openbaring van de Heer (6 januari,
maar wordt in Nederland in de liturgie gevierd op de
eerste zondag na 1 januari als 6 januari op een weekdag
valt)
Doop van Jezus (1e zondag van het jaar)
De Nederlandse bisschoppen hebben een speciale
website geopend voor de kersttijd: www.vierkerstmis.nl.
Deze website biedt inspiratie voor en over het samen
vieren van Kerstmis. Zeker de moeite waard om een
keer te bezoeken.

Maria is een jonge vrouw en maagd. Velen hebben

zichtbaar te laten maken in de wereld van vandaag.

tegenwoordig hun twijfels over de maagdelijkheid

Ook wij worden door God benaderd. Vaak hebben

van Maria, ondanks dat wij als Rooms Katholieken

we dat niet in de gaten en gaan we achteloos voorbij

dat wel belijden en het sinds 8 december 1854 een

aan allerlei gebeurtenissen die elke dag plaatsvinden.

dogma is. Als wij de geschiedenisboeken openslaan,

Ook aan ons worden er vragen gesteld, net als aan

dan kunnen we daaruit lezen, dat vele belangrijke

Maria. De engel Gabriel kwam bij Maria op bezoek om

mensen, uit de geschiedenis, geboren zijn uit een

haar te vragen, of zij moeder wilde worden van Gods

maagd onder een bijzonder gesternte. Het woord

Zoon. Zij heeft toen ‘Ja’ gezegd. Aan ons worden er

maagd mogen wij in onze tijd niet zomaar terzijde

andere vragen gesteld. Maar al deze vragen die God

schuiven. In de geschiedenis van de oudheid

ons stelt, heeft tot doel om het Woord van God, de

geeft het woord maagd ook een relatie met het

Liefde, onder de mensen te verbreiden en zichtbaar

goddelijke en de manier van leven aan. Het woord

te maken. Kunnen wij, in deze tijd van voorbereiding

maagdelijkheid heeft iets diep spiritueels. Het is

en wachtende op de Komende, ook God een

niet alleen een lichamelijke omstandigheid, maar

antwoord geven? Of wachten wij liever passief af

vooral ook geestelijk. Vele geloofsgenoten hebben

wat anderen doen, om maar niet op te vallen in de

geprobeerd het leven van Maria na te volgen. En

menigte? Ik denk dat Advent een actief wachten van

dan denk ik bijvoorbeeld aan een Franse heiligen:

ons vraagt.

Johanna Francisca de Chantal. Zij werd op 28-jarige

Een mooie voorbereiding op Kerstmis gewenst.

leeftijd weduwe. Zij was gehuwd geweest met Baron
de Chantal. Samen hebben zij zes kinderen gehad,

Diaken Henri van Leuken.

waarvan er drie vlak na de geboorte gestorven zijn. Na
de ontmoeting met Franciscus van Sales, die in 1665
heilig werd verklaard, richtte zij een kloosterorde op,
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Weer Kerstfeest
Als ik niet wist, Heer, dat U bent gekomen
voor mensen in hun allerdiepste nood;
als ik niet wist van engelen, van stromen
van liefde, die U op Uw wereld goot;
als ik niet wist, dat Kerstfeest het begin was
van Uw geweldig vredesoffensief,
en dat er nooit één mens voor U te min was,
omdat U kwam voor moordenaar en dief;
als ik niet wist, dat in Uw stal tezamen
de kleine en de grote knielen mag,
en dat er herders, maar ook wijzen kwamen,
en dat de nacht zo licht werd als de dag;
als ik niet wist… maar God, ik weet het wel,
Uw woord trok in mijn denken diepe sporen,
maar mijn gehoor kwam dikwijls in de knel
omdat ik U niet met mijn hárt kon horen.
Spreek tot mij in de taal, Heer, van mijn ogen,
opdat ik zien kan, door ellende heen,
dat Gij U tot de aarde hebt gebogen
die U toch liefhebt, om Uw Zoon alleen.

Nel Benschop

TER INSPIRATIE

Kom uit je comfortzone
In het kerkelijk jaar staan het Kerstfeest en het

De koningen, het evangelie noemt ze wijzen, staan

Paasfeest centraal. Beide zijn hoogfeesten omdat

voor zoekende mensen, die beseffen dat er meer

ze stilstaan bij de geboorte van Christus en zijn

is in het leven dan het gewone van alledag. Ze

verrijzenis. In de eerste helft van het kerkelijk

ondernamen een barre tocht van waarschijnlijk

jaar staat het Kerstfeest centraal. Nadat we ons

een kleine twee jaar, omdat ze een nieuwe ster aan

in de advent op dit feest voorbereiden vieren

de hemel hadden gezien. Een nieuwe ster die hen

we het op 25 december. Daarna volgen er in

onrustig maakte, en vanuit die onrust kwamen ze in

de Kersttijd drie minder bekende feesten: het

beweging.

feest van de Heilige Familie, het Hoogfeest van
de Openbaring des Heren en het feest van de

De onrust hield aan tot ze Christus zagen en konden

Doop van de Heer. Met u wil ik stilstaan bij het

aanbidden. De ontmoeting met Hem maakte andere

Hoogfeest van de Openbaring des Heren.

mensen van hen. Het Hoogfeest van Driekoningen
laat ons zien dat Christus ook voor ons is gekomen.

Dat vieren we op de zondag tussen 2 en 8 januari.
Dan herdenken we dat wijzen uit het Oosten de

Kom net als de Driekoningen in beweging, stap uit

Koning van de Joden ontdekken. Oorspronkelijk

je comfortzone. Ga op zoek naar het Kind in de

heet dit feest Epifanie, ‘verschijning van de Heer’. In

stal. En, wanneer je het hebt gevonden, durf het te

voorchristelijke tijden werd elke verschijning van een

aanbidden. Dan zal het Kind je leven veranderen.

godheid onder de mensen een epifanie genoemd.
Christenen pasten dit woord op Christus toe: niet in

Dan zal Kerstmis 2021 de Kerstmis worden dat

een god of keizer, maar in Hem verscheen God aan

je Hem leerde kennen en met Titus Brandsma, de

ons. Jezus is Gods openbaring bij uitstek.

Nederlandse pater van de Karmel die binnenkort
heilig wordt verklaard, bij de stal kunt bidden:

Al eeuwenlang noemen we het feest van de
Openbaring des Heren ‘Driekoningen’. Maar het

“O, Jezus, als ik U aanschouw,

evangelie spreekt niet over koningen en zegt ook niet

dan leeft weer dat ik van U hou,

dat het er drie waren. Driekoningen is een benaming

en dat ook Uw hart mij bemint,

van het volk, en pas in de negende eeuw kregen de

nog wel als Uw bijzondere vrind.”

‘koningen’ namen. Caspar, Melchior en Balthasar
werden gezien als vertegenwoordigers van de toen

Zalig Kerstmis

bekende werelddelen Azië, Afrika en Europa.

Kapelaan Hans van der Donk
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Onze smarten heeft Hij gedragen

Heilige Stefanus

met haast, in die donkere nacht?

Dat vind ik vreemd: er was geen plaats voor Hem –

Op tweede kerstdag gedenkt de Rooms-Katholieke

God woont niet in wat door mensenhanden gemaakt

Zou ik, als zovelen, ontdaan zijn

zag niemand dan, hoe ’t met Maria was gesteld?

Kerk de H. Stefanus, de eerste martelaar van de

is. Dan toont Stefanus het gebrek aan geloof en

omdat ik iets groots had verwacht,

Of was men zo keihard in Bethlehem

Kerk. In de Handelingen van de Apostelen doet

weerspannigheid van het volk en ook nu weerstreven

maar niets dan een kindje in doeken,

dat zelfs een vrouw die moeder worden gaat, niet telt?

Lucas een uitvoerig verslag van het getuigenis

zij de heilige Geest, juist zoals hun vaderen deden.

een vrouw en een man in een stal

Of waren zij als gasten ongewenst

en de marteldood van een van de eerste zeven

Het is een prachtig opgebouwde redevoering,

te zien kreeg? Zou ik zijn gaan zoeken

omdat hun tongval die van Galilea was?

diakens. (Hand. hoofstukken 6 en 7).

doorweven met teksten van de oudste Bijbelboeken,

omdat er een ster in ’t heelal,

Misschien – Wordt onze hulp niet vaak begrensd

veel groter dan andere sterren,

Het is zeer de moeite waard, om dit verslag eens

verbondenheid van het Nieuwe Testament met het

tot mensen van gelijk geloof, van ’t zelfde ras?

opeens aan de hemel kwam staan?

rustig te lezen en tot ons door te laten dringen. De

Oude Testament. Stefanus sluit zijn redevoering

Er was geen plaats voor Hem, zo wordt gezegd.

H. Stefanus ‘een man vol geloof en heilige geest’

af met een grote aanklacht: ‘Wie van de profeten

En als ‘k mij de weg zag versperren

En nu? Voor velen is geen plaats in de fabriek,

(Hand. 6,5) ‘deed grote wondertekenen onder het

zijn door uw vaderen niet vervolgd? Gedood

door twijfel, toch dóór zijn gegaan?

geen eigen huis is voor hen weggelegd -

volk’ (Hand. 6,8) die gekozen wordt tot helper van

hebben ze hen die de komst aankondigden van de

Als ik de woestijn in moest vluchten

maar Jezus had niet eens een steen, waarop Hij sliep.

de apostelen bij het dienstwerk aan de armen (de

Rechtvaardige, wiens verraders en moordenaars gij

(nog steeds worden kind’ren vermoord)

Ook nu is bijna nergens plaats voor Hem:

diakonie, vandaar de titel diaken). En net zoals het

nu geworden zijt’ (Hand. 7,52). Dit moet hij vervolgens

en niets dan gevaar had te duchten,

niet in de wereld en niet in ons lege hart,

Jezus verging, vergaat het ook de H. Stefanus: er komt

met de dood door steniging bekopen. Tijdens deze

zou ik dan, alleen met Gods woord

en wij zijn even hard als Bethlehem;

verzet tegen hem, het volk wordt tegen hem opgehitst

marteling bidt Stefanus voor zijn belagers: ‘Heer,

de moeilijke tocht durven wagen?

maar God zij dank: de heer droeg onze smart!

en hij wordt voor het Sanhedrin gebracht waar men

reken hen deze zonde niet aan’ (Hand. 7,60). Paus

valse getuigen liet optreden. Hij wordt beschuldigd

Benedictus XVI besteedde in de angelusboodschap

van lastertaal tegen God en Mozes. Stefanus houdt

van 26 december 2007 aandacht aan het christelijke

een lange redevoering in de Sanhedrin. De Willibrord-

martelaarschap. In zijn beschouwing zet de paus het

vertaling van De Bijbel schrijft in een voetnoot over

geweld van de vervolger tegenover de zelfopoffering

deze redevoering het volgende: Stefanus geeft in zijn

van de martelaar. Uiteindelijk is de martelaar de

redevoering een overzicht van de geschiedenis van

overwinnaar, omdat hij toetreedt tot Christus in de

het Israëlische volk. Hij schildert Gods liefdevolle zorg

liefdevolle opoffering die de dood overwint. In het

voor zijn volk ook zonder tempel en zonder Wet. In

martelaarschap ‘wordt geweld omgezet in liefde en

de woestijn bezat het volk de tempel der getuigenis,

dood in leven’.

Kerstbespiegeling

Kerstevangelie

Zou ik, als de herders, gegaan zijn

Of twijfelen: niet doen, of wel?
Dat zijn de beschamende vragen
die ik me, elk Kerstfeest weer, stel.
Nel Benschop

Nel Benschop

psalmen en profeten en toont ons zo de nauwe

later door Salomo vervangen door de tempel. Maar
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Agenda Kerstmis en Oud&Nieuw
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.

1e kerstdag 25 december 2021

2e kerstdag 26 december 2021

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistieviering
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
9.30 uur
Eucharistieviering

H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistieviering

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistieviering

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
11.00 uur Eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
10.00 uur Eucharistieviering

H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistieviering
11.00 uur Woorddienst met Joko
(de viering van 11.00u. is geen eucharistieviering,
er wordt geen communie uitgereikt)

H. Luciakerk Mierlo
09.30 uur Eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
09.30 uur Herdertjesmis
11.00 uur Eucharistieviering

HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
09.30 uur Eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
Geen viering

Nieuwjaarsdag 1 januari 2022
H. Brigidakerk (Geldrop)
11.00 uur Eucharistieviering
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Geen viering

Voor alle vieringen tijdens de
feestdagen heeft u ivm Corona
toegangskaarten nodig. Graag
afhalen in lokale pastorie of kerk.

H. Martinuskerk (Heeze)
11.00 uur Eucharistieviering
H. Petrus’ Bandenkerk (Leende)
11.00 uur Eucharistieviering
H. Luciakerk (Mierlo)
09.30 uur Eucharistieviering
H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)
10.00 uur Eucharistieviering

Nachtmis
Dat is de avond voor Kerst naar de kerk om daar met
velen de geboorte van Jezus te vieren. We hebben
allen wel eens de Nachtmis bezocht. Een bijzondere
gebeurtenis, ieder jaar weer. Echter, in verband met
de bestrijding van de Corona-pandemie hebben
de Nederlandse bisschoppen besloten om alle
avondvieringen na 17.00 uur – inclusief die van
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Kerstavond – tot nader order te laten vervallen. Dat
betekent helaas dat de traditie ‘de Nachtmis bijwonen’
dit jaar weer komt te vervallen. Erg jammer, maar het
is even niet anders. Laten we een kaarsje opsteken
en er voor bidden dat we volgend jaar met zijn allen
weer gewoon naar de Nachtmis kunnen gaan.

Beminde gelovigen
Zo luidt de titel van een boek van Godfried Bomans
over zijn Katholieke jeugdherinneringen. Wanneer hij
aan zijn kindertijd terugdenkt, dan beschrijft hij ook
zijn herinneringen aangaande de kerkelijke feesten.

in huize Bomans de gewoonte had dat het jongste
broertje alles te zeggen had. Zijn oudere broers waren
daarover kwaad omdat hij daar zo’n onnozel gebruik
van maakte.

Bij Kerstmis herinnert Godfried zich de lichtjes in de
boom, de kribbe, de kleine geschenken en de deuren
en-suite die ineens opengingen. En dan stond dat
daar allemaal, zo stil en innig te pralen. En buiten
was het donker en suisde de wind door de bomen.
Of het feest van de Onnozele kinderen, waarop men

Met Driekoningen mochten de drie poppetjes bij de
kribbe staan, die zich al die tijd in een doos hadden
liggen verbijten. Dit was de Kerstijd uit de kindertijd
van Godfried Bomans. Velen van ons zullen zich hierin
kunnen herkennen.
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De os en de ezel
zijn op stap

De Kerstboom
De Germanen hielden er een diepgewortelde
bomenverering op na. De eik stond centraal in
hun midwinterviering.
In een Frankische tekst uit de dertiende eeuw wordt
voor het eerst gewag gemaakt van een groene boom
vol kaarsjes. Gedurende winters, aan het einde van
de middeleeuwen, plaatsten inwoners van de Elzas
een boom vol kaarsen, klatergoud, gekleurd papier,
appels, koek en suikergoed in hun huis. Dit gebruik
waaide pas halverwege de negentiende eeuw over
naar West-Europa. De christelijke kerken, vooral de
Katholieke Kerk, hebben de kerstboom lange tijd
geweerd. De kerstboom heeft met de inhoud van het
christelijk kerstfeest niets te maken. Maarten Luther
(1483-1546) zou een van de eerste zijn geweest die
de spar met Kerstmis in de huiskamer haalde en deze
met kaarsjes versierde. Hij verklaarde dat de verlichte
kerstboom een symbool was voor de geboorte van
Jezus. In 1605 werd de eerste, opgetuigde kerstboom
waargenomen tijdens een kerstviering in Straatsburg.
De verspreiding van de kerstboom vond plaats als
eerste in de grote steden, daarna op het platteland.
Eerst bij de protestanten, daarna aarzelend bij de
katholieken. In de loop van de twintigste eeuw stond
de kerststal nagenoeg in alle huiskamers. Op het
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Pietersplein in Rome werd vanaf 1982 ieder jaar een
25 meter hoge kerstboom geplant.
Aan het einde van de negentiende eeuw onderging
de kerstboom al een ware gedaanteverwisseling:
appels, noten en papieren bloemen werden
vervangen door kerstballen, engelenhaar, engeltjes
en andere glimmende en glinsterende versieringen.
De kerstboom werd nog stralender met de uit
Amerika overgewaaide elektrische verlichting. De
gevaarlijke kaarsjes hadden afgedaan. De laatste
jaren worden de fijnsparren hier en daar vervangen
door kunstkerstbomen. Begin eenentwintigste eeuw
verdwijnt hier en daar de kerstboom van de huiskamer
naar de voortuin, waar hij elektrisch verlicht wordt. De
kerstboom verandert in allerlei verlichte decoraties
die meer met sfeerverlichting te maken hebben dan
verwantschap hebben met Kerstmis. In kantoren,
scholen en in veel openbare gebouwen en op pleinen
verrijzen met Kerstmis nog wel kerstbomen, meer
christelijke folklore dan dat het met de geboorte van
Jezus heeft te maken. Hier en daar ontwaart men nog
wel eens een ster als piek op de kerstboom of een
verlichte staartster op een kerstboom in de openbare
ruimte. De ster van Driekoningen.
Piet Brock (1929 – 2017)

Ieder jaar nadat St. Nicolaas 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. Echter dit jaar zijn de os en ezel op
stap. Vanwege de corona-pandemie zijn ze niet
van plan om in de buitenkerststal te gaan staan.
Ook kunnen de bouwers 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, ook de os en ezel, 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.

Tijdelijk minder H.Missen
In verband met de bestrijding van de Coronapandemie hebben de Nederlandse bisschoppen
besloten om alle avondvieringen na 17.00 uur tot
nader order te laten vervallen. In onze parochie volgen
we dit ook op. Dat betekent dat de doordeweekse
en de zaterdagavondvieringen tijdelijk komen te
vervallen.
Voor sommige kernen zijn de avondvieringen
vervroegd. Gelieve hiervoor de lokale media en de
Nieuwsbrieven van onze parochie in de gaten te
houden.

Kerststallen kijken
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. Houd u de openingstijden
van de verschillende kerken in de gaten
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?
Geldrop Centrum
1e Kerstdag
Na de mis tot 16.30 uur
2e Kerstdag
Na de mis tot 16.30 uur
Zesgehuchten
1e Kerstdag
13.00 - 16.00 uur
2e Kerstdag
13.00 - 16.00 uur
Heeze
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Na de mis tot 16.00 uur
Na de mis tot 16.00 uur

Leende
1e Kerstdag
2e Kerstdag

13.00 - 17.00 uur
15.00 - 17.00 uur

Mierlo
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Voor en tot 30 min. na de viering
Voor en tot 30 min. na de viering

Sterksel
2e Kerstdag

14.00 - 16.30 uur
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Haal meer uit je geloof en
kom naar CaFÉ

Pater Damiaan en het
coronavirus van de
19e eeuw: melaatsheid

Ieder jaar trachten we als parochie iets aan te

zichzelf. Het is niet per se noodzakelijk om alle vier

bieden om samen met anderen op weg te gaan

bijeenkomsten bij te wonen. Uiteraard bent u bij alle

om de schat van ons geloof te ontdekken. Dit jaar

bijeenkomsten van harte welkom. De bijeenkomsten

heeft het pastoraal team gekozen voor CaFÉ, wat

vinden plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat

staat voor Catholic Faith Exploration (verkenning

21, 5664 AP te Geldrop van 20.00 uur tot 21.45 uur

van het katholieke geloof).

op de volgende data: dinsdag 22 februari: God beter

Het is al weer bijna twee jaar dat we in onze

sterven. Maar de Kerk maakte zich zorgen over deze

leren kennen, maandag 7 maart: Gods liefde leren

wereld kampen met het coronavirus. Soms kan

mensen, die verdoemd naar de hel zouden gaan en

CaFÉ bestaat uit een serie van zeven inleidingen

kennen, dinsdag 22 maart: Gods vergeving leren

dat mensen somber stemmen: Komen we hier

wilde een missionarispost opzetten, met roulerende

op dvd om God beter te leren kennen. Iedere

kennen, maandag 4 april: Gods hulp leren kennen.

ooit nog vanaf? Hoezeer dit virus ons en onze

priesters om aan zielenzorg te doen. Pater Damiaan

uiteenzetting van +30 minuten omvat mime,

Deelname is kosteloos.

samenleving in de greep heeft. Toch is het niet

meldde zich aan, maar ging al gauw verder dan alleen

de eerste keer dat de wereld kampt met ernstige

geestelijke bijstand verlenen en probeerde ook hun

ziekten.

leefomstandigheden te verbeteren. Het gebrek aan

getuigenissen, muziek en iconen. Na afloop van de
dvd wordt in gespreksgroepjes hierover, aan de

We vinden het fijn wanneer u zich aanmeldt: St.

hand van enkele gespreksvragen, van gedachten

Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop

gewisseld, onder het genot van een kopje koffie en

(pastorie), via e-mail: geldrop@parochienicasius.

Voor de Tweede Wereldoorlog was melaatsheid een

autoriteiten is schrijnend, maar Damiaans inzet weet

een drankje.

nl, of telefonisch: 040-2862364, maar u mag ook

zeer ernstige en niet te genezen aandoening. Net als

een inspirerende verandering teweeg te brengen.

gewoon binnenlopen. Van harte welkom.

bij het coronavirus, werden mensen die getroffen

De
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gehele

serie

bevat

zeven

echte compassie bij de wereldlijke en kerkelijke

werden door melaatsheid in quarantaine geplaatst.

bijeenkomsten.

Laat je inspireren en wees welkom.

Niet voor een week, maar voor altijd.

Komend voorjaar willen we in het kader van de

Het al dan niet doorgaan van de bovengenoemde

Veertigdagentijd vier van deze thema’s de revue

bezinningsavonden hangt mede af van de stand van

laten passeren: God beter leren kennen/Gods

zaken rond het coronavirus op dat moment. Kijk voor

Het afgelegen en moeilijk te bereiken deel van het

bezinnende film hangt mede af van de stand van

liefde/Gods vergeving/Gods hulp. Na afsluiting krijgt

de actuele situatie rond deze bezinningsavonden op

eiland Molokai, een van de Hawaii eilanden, was

zake rond het coronavirus op dat moment. Kijk voor

u nog een tekstblad om thuis door te lezen. Hoewel

onze internetpagina

één van die plekken waar melaatsen destijds in

de actuele situatie op onze internetpagina

deze serie vier avonden omvat, staat elke avond op

www.parochienicasius.nl

quarantaine werden samengebracht om daar te

www.parochienicasius.nl

Het al dan niet doorgaan van de bovengenoemde
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Jaarrekening 2020
Onderstaand
presenteert
het
bestuur
de
exploitatierekening 2020 van onze parochie met de
vergelijkende cijfers over 2019. In 2020 zijn we er niet
in geslaagd de baten en lasten in evenwicht te houden
en moeten we een negatief exploitatieresultaat van €
47.778 presenteren.
Over 2019 konden we nog een positief resultaat
laten zien van € 22.469. Het verschil tussen 2020 en
2019 is derhalve negatief € 70.247. De gevolgen van
de Coronacrisis zijn van grote invloed geweest op
het kerkelijk leven in onze parochie; zo is, als gevolg
van diverse overheidsmaatregelen, het kerkbezoek
aanmerkelijk gedaald wat uiteraard grote gevolgen had
voor de collecte-inkomsten (- € 48.692). Helaas zijn ook
de ontvangsten uit kerkbijdragen met 5% ten opzichte
van 2019 gedaald.

Kapel van Binderen
In Helmond staat een kapel van Onze Lieve vrouw

zij zou worden gered. Plotseling werd de aarde weer

van Binderen. Het ligt aan de fietsroute Rondje

vast en zij kwam ongedeerd uit het moeras.

Helmond en vlak bij natuurgebied de Bundertjes.

De Abdij van Binderen, werd in de jaren 1237-1246

Het is een ontzettend geliefd plekje in Helmond,

gesticht door Maria van Leuven, dochter van hertog

iets voor de hele gemeenschap. Er komen hier

Hendrik I van Brabant en weduwe van Keizer Otto IV

dagelijks veel mensen langs en er worden

en graaf Willem I van Holland.

tienduizenden kaarsjes per jaar aangestoken.
Er is een grote groep vaste bezoekers, maar er

Het klooster werd in 1648, na de vrede van Münster,

zijn ook genoeg nieuwkomers. Mensen komen

afgebroken. Een verdrag tussen Spanje en de

hier om te bidden, te mediteren of om een kaars

Republiek der Verenigde Provinciën, waarmee de

aan te maken en een moment voor zichzelf te

tachtigjarige oorlog ten einde kwam. Kloosters

hebben. Het is echt een stiltekapel.

werden toen verboden.
Een schapenstal van de abdij van Binderen is in 1941

Het ‘kapelleke’ wordt door de mensen heilig genoemd.

omgebouwd naar een kapel. In de oorlogsjaren was

De hele buurt is er trots op en er wordt goed voor

er veel behoefte aan gebed. Zo kreeg de voormalige

gezorgd. Bij de ingang staan oude plantenpotten

schapenstal op 11 oktober 1941 opeens een

en enkele kruisbeelden: ze mogen gratis worden

compleet andere functie.

meegenomen.
In de maanden mei en oktober wordt elke zondag
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Volgens de legende raakte Maria van Leuven, tijdens

om 16.30 uur een speciale gebedsdienst ter ere van

een jachtpartij haar gezelschap kwijt en kwam ze

O.L. Vrouw van Binderen, Lelie onder de doornen, in

in een moeras terecht. Terwijl zij steeds dieper

de vorm van een rozenkransgebed gehouden.

wegzonk, riep ze: “O God, wees mij genadig, verlos

De kapel is in zomertijd dagelijks geopend van 9.00

mij uit deze nood. O God ‘k binder in!” Ze beloofde

tot 18.00 uur. In wintertijd sluit de kapel om 17.00

God op deze plek een klooster te gaan bouwen als

uur. De kapel is vrij toegankelijk voor iedereen.

De bijdragen van de parochianen blijven een belangrijke
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 ze de hoop uit 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.
Evenals in 2019 zijn de koersresultaten over 2020 ruim
positief. Dit in tegenstelling tot 2018 toen ultimo van
dat jaar de beurzen fors inzakten. Deze koersresultaten
worden echter buiten de exploitatierekening gehouden
om grote fluctuaties hierin te vermijden. Bovendien
leiden deze niet tot inkomsten en hebben ze geen
invloed op de liquiditeitspositie van onze parochie.
Deze is nog altijd gezond te noemen. Ook genereert
de parochie opbrengsten uit het ter beschikking stellen
van onze kerktorens aan KPN, T-Mobile en andere
providers die deze gebruiken als antennefunctie.
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.
L. Liebreks, Penningmeester a.i.

Staat van baten en lasten van de H. Nicasius Parochie over de jaren 2019 en 2020

					
Baten :		
2020		
2019
Bijdragen parochianen
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen
Incidentele baten
Begraafplaats baten
Totaal baten

€
438.114
€
512.359
€
451.125
€
452.928
€
0
€
0
€
252.488
€
240.516
€ 1.141.727
€ 1.205.803
			
Lasten :				
Personeelskosten
€
265.205
€
264.502
Kosten vaste activa:				
- Kerkelijke gebouwen
€
575.783
€
564.750
- Overige kerkelijke goederen
€
13.612
€
22.222
- Beleggingen in onroerend goed
€
11.269
€
19.166
Kosten begraafplaatsen
€
109.111
€
88.796
Kosten eredienst
€
42.197
€
53.806
Kosten pastoraat
€
16.220
€
16.441
Verplichte en vrijwillige bijdragen
€
104.372
€
103.288
Beheerskosten
€
43.278
€
34.073
Incidentele kosten
€
1.115
€
8.062
Totaal kosten
€ 1.182.162
€ 1.175.106 		
				
Exploitatiesaldo exclusief rentelasten
€
- 40.435
€
30.697
Rentelasten
€
7.343
€
8.228
Exploitatieresultaat
€
- 47.7789
€
22.469
Specificatie bijdragen parochianen:				
Gezinsbijdragen
€
278.126
€
Collecten
€
47.451
€
Misintenties
€
14.022
€
Kerkelijke diensten
€
56.317
€
Offerkaarsen
€
34.288
€
Giften en acties
€
7.910
€
€
438.114
€

292.780
96.143
18.411
61.253
37.419
6.353
512.359
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari doet onze parochie mee aan de Actie
Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen
we u als parochianen om een financiële bijdrage
(parochiebijdrage) vragen, zodat we ook in 2022
kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het
thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. Want ook in de toekomst willen
we als kerk van betekenis zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor
zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want voor onze
kerkelijke activiteiten krijgen we geen subsidie. De
financiële bijdrage is noodzakelijk om te kunnen
bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar
om een bijdrage vragen.
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat
we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en
plannen maken voor de toekomst. Hier kunt u denken
aan het ontvangen van Sacramenten zoals het H.
Doopsel, H. Eerste Communie en de Ziekenzalving.
Maar ook aan het vernieuwen van het dak van de
H. Catharinakerk, de koepel van de H. Brigidakerk
(2022), enkele platte daken van de H. Luciakerk en
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de klokkenstoel van H. Petrus’ Bandenkerk. Ook aan
het repareren van de schade aan de HH. Maria en
Brigidakerk en het installeren van nieuwe verlichting
in de St. Martinuskerk.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar
ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen.

BESTUUR

Tarieven 2022
Het bestuur van de R.K. Parochie Heilige Nicasius heeft de tarieven voor dit jaar vastgesteld conform het advies van
het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.
Vieringen
H.Mis stipendium 			

Begraafplaatsen 			
€

12,50

€ 390,00

Bijdrage onderhoud begraafplaats; 20 jaar

€ 700,00

Jubileumviering 			

€ 295,00

Graf delven en dichten 			

€ 400,00
€ 230,00

Uitvaartviering in een van onze kerken		

€ 495,00

Bijdrage in toekomstige ruimingskosten		

Uitvaartviering elders (bv. crematorium)		

€ 395,00

Plaatsten urn in urnenkelder, columbarium of

natuurbegraafplaats) na uitvaart in kerk		

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.

€ 690,00

Huwelijksviering 			

Inzet priester/diaken elders (bv crematoruim of

Nicasiusnieuws
ook per e-mail
ontvangen?

Grafrechten algemeen graf / urnengraf; 20 jaar

€

75,00

Inzet priester/diaken elders (beperkt)
bv. voor een laatste gebed 			

€ 150,00

graf incl. bijdrage in toekomstige ruimingskosten

€ 230,00

Verstrooien as		

€ 125,00

Grafplaats reserveren; 10 jaar		

€ 695,00

Opgravingen ivm herbegraving elders of crematie* € 150,00
Verlengen grafrecht incl. onderhoudsbijdrage; 10 jaar € 695,00
*(Betreft alleen administratieve verwerking en aanwezigheid beheerder)

Voor graven van kinderen wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Bij een kerkelijke uitvaartviering worden de
nabestaanden 5 gratis misintenties aangeboden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de
beheerder van de desbetreffende begraafplaats.									
			

Giften en legaten zijn mogelijk aan de R.K. Parochie Heilige Nicasius:
Geldrop
NL06 RABO 0115 9019 49		
Mierlo		
NL32 RABO 0134 1019 79
Heeze		NL13 RABO 0120 3055 26 		
Sterksel		
NL30 RABO 0149 3006 54
Leende		NL75 RABO 0127 4015 12
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Boeken gelezen

Schoenendoosactie
‘Kinderen-voor-kinderen’
Al ruim 10 jaar wordt deze actie in onze parochie

goed te vullen. Vóór de gezinsviering van Kerstmis

georganiseerd en dit jaar hopelijk parochie-

worden ze rond het altaar geplaatst en vormen ze

breed. Het doel is om andere kinderen op een

een deel van ons offer tijdens de eucharistieviering.

andere plaats gelukkig te maken. We hebben

Jouw schoenendoos is voor de ander een prachtig

hier veel speelgoed, dat we niet meer gebruiken

cadeau. De laatste jaren gaan de dozen naar de

en waarmee we juist die andere kinderen blij

kinderen in Gambia, waar Mieke van den Heuvel

kunnen maken.

actief is en waar Leendenaar Nico Maas ze persoonlijk
naartoe gaat brengen. Tijdens zijn rit neemt hij ook

Wat

moet

je

doen?

Vul

een

normale

allerlei schoolmateriaal mee.

kinderschoenendoos, versier deze mooi en maak
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hem dicht met een fraai lint. Om transportkosten

Houdt u de lokale media in de gaten hoe deze actie

te sparen, willen we je vragen om de schoenendoos

in uw kern georganiseerd gaat worden?

De weg van de liefde
In het hart van het christendom staat de overtuiging
dat Gods liefde op een unieke wijze gestalte heeft
gekregen in het leven van Jezus Christus. Christus is
de icoon van de caritas; een icoon die men niet beter
kan naschilderen dan door zelf mensen van caritas te
worden.
Dit boek is een wandeling vanaf de bron die Gods
liefde is naar de wijze waarop we van deze liefde
kunnen getuigen in ons dagelijks leven. Daarbij wordt
steeds uitgegaan van de twee wezenskenmerken van
de caritas: de liefde als grondhouding en de Jezusontmoeting als inhoud.
Over de auteur
René Stockman is doctor in de maatschappelijke
gezondheidszorg. Als generale overste van de
congregatie Broeders van Liefde, verblijft hij

hoofdzakelijk in Rome. Hij geeft lezingen aan
verschillende universiteiten en publiceert over ethiek,
spiritualiteit en geschiedenis. Tevens is hij betrokken
bij de wereldwijde katholieke gezondheidszorg.

Thérèse van Lisieux
(voorlees- en kleurboekje)
Wie de kleine Thérèse en haar weg van de liefde wil
leren kennen, heeft heel veel aan dit boekje. Het is
bedoeld om voor te lezen aan kinderen en hen erin
te laten kleuren. Haar levensverhaal wordt uitgebreid
beschreven en er zijn kleurplaten en andere
opdrachtjes voor de kinderen.
Deze jonge heilige, uitgeroepen tot Kerklerares, heeft
kinderen en ouders veel waardevols te vertellen.
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Heiligverklaring
Titus Brandsma
aanstaande

Rondgang door de kerk
In onze rondgang door de kerk is het nu tijd voor de

dat niet meer van deze tijd is, zijn we geneigd te

speciale plaats die in iedere kerk is ingeruimd voor

denken. Wij hebben immers de misboekjes voor de

de heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus.

zon- en feestdagen die na gebruik linea recta hun

De advent- en kersttijd is een mooie tijd om stil te

weg naar het oud papier gaan. Toch zit het er dik

Op de valreep van het ter perse gaan van dit nummer

Tijdens zijn laatste nacht (12/13 februari 1942) in het

staan bij het Maria-altaar of de Maria-kapel van onze

in, dat het missaal in de komende tijd een opleving

van het Nicasiusnieuws heeft onze Paus Franciscus

‘Oranjehotel’ schreef Titus een gedicht:

kerken. De heilige Louis Grignion de Montfort schrijft

gaat doormaken. Zo heeft de Tiltenberg recent het

in het boekje De Ware Godsvrucht (p 140): Door haar

Romeins missaal online op haar website gezet: www.

alleen heeft God de Vader ons Zijn Zoon geschonken

tiltenberg.org/missaal. Nu zal het niet zo’n vaart

en blijft Hij Hem schenken; door haar alleen vormt

lopen, dat we in 2022 allemaal met een smartphone

Hij zich kinderen en door Haar alleen deelt Hij zijn

in de hand de zondagsmis volgen. Toch getuigt het

genaden uit. Door Maria komen we tot Jezus Christus.

initiatief van De Tiltenberg van een ‘bij-de-tijdse’

Niet voor niets worden er zovele kaarsen opgestoken

visie. Zo kan vanuit de gedachte van de ‘de groene

bij het Mariabeeld in onze kerken. Ieder gebed dat

parochie’, geconstateerd worden dat een missaal

wij tot haar richten, zal op haar voorspraak in de

(ook een gedrukt exemplaar) vele malen duurzamer

meest perfecte vorm bij Jezus Christus komen. Zij

en milieuvriendelijker is dan de misboekjes die een

bemiddelt als een moeder voor ons. En zij toont ons

uiting zijn van het ‘wegwerp’-tijdperk.

de Heiligverklaring van de Nederlandse priester
Titus Brandsma aangekondigd. De datum van zijn
heiligverklaring moet nog bekend worden.
Titus Brandsma, geboren als Anno Sjoerd Brandsma,
hoorde tot de Orde van Karmelieten alwaar hij de
naam Titus aannam. Later werd hij benoemd tot
Rector Magnificus van de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Hij was fel tegenstander van rassenhaat
en het opkomend nazisme in de jaren 30. Aan het

“O, Jezus als ik U aanschouw
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint,
Nog wel als Uw bijzondere vrind.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk.

Maar niet

begin van de oorlog verzette hij zich tegen het

Ik ben gelukkig in mijn leed,

in de meest perfecte vorm, wat de liefde van Christus

alleen door (milieu)besparingen zou het (internet)

verwijderen van Joodse kinderen van het katholieke

Omdat ik het geen leed meer weet,

en de genade van God betekent voor ons mens-

missaal wel eens een grote vlucht kunnen nemen.

onderwijs. Verder vroeg hij namens de bisschop aan

Maar ‘t alleruitverkorenst lot,

zijn. Want dat is wat van ons telkens weer gevraagd

Zo kunt u met het (internet)missaal ook de H. Mis van

de katholieke kranten om geen NSB-propaganda op

Dat mij vereent met U, o God.

wordt, Jezus Christus’ liefde voor de mens zichtbaar

weekdagen beter volgen en de gebeden meebidden.

maken in onze ontmoetingen, in ons dagelijkse werk

En als laatste voordeel: tijdens vakantie in het

en onze bezigheden.

buitenland heeft u de Nederlandstalige liturgie bij de

te nemen.
Voor deze actie werd hij begin 1942 gearresteerd
en opgesloten in de gevangenis van Scheveningen,

O, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud om mij heen,
‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Het missaal gaat on-line

Dachau na martelingen en ontberingen om het leven

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,

Misschien heeft u er nog een van uw grootouders of

gebracht. Zijn verering kwam vrij snel op gang. Ook

Ik was U nimmer zo nabij.

van uw ouders: een zondags- en/of een weekmissaal

in onze parochie heeft hij velen geïnspireerd. Na zijn

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,

op vergeeld papier en met verouderd Nederlands

Heiligverklaring zullen dat er beslist meer worden.

Uw bijzijn maakt mij alles goed.”

taalgebruik. Een overblijfsel uit de vorige eeuw

in de volksmond ook wel het ‘Oranjehotel’ genoemd.
Op 26 juli 1942 werd hij in het concentratiekamp
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En laat geen mensen bij mij toe.

hand. Want dàt is ook de pracht en de kracht van de
RK Kerk: de universele liturgische vieringen van de H.
Missen. Stelt u zich voor, van Spanje tot Zweden, van
Peru tot Australië: u kunt voor de H. Mis, waar u ter
wereld ook bent, voortaan ter plaatse naar de kerk
gaan en de liturgie in het Nederlands volgen.
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Uitslag Herfstpuzzel
Er is door jullie weer flink gepuzzeld. We hebben vele goede oplossingen mogen ontvangen. Uit de inzendingen
hebben we de volgende prijswinnaar geloot: Sten uit Heeze (9 jaar). Hij heeft inmiddels een leuk prijsje in ontvangst
mogen nemen. In dit Nicasiusnieuws zijn 2 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
Wie weet win jij dit keer!

Zoek de 20 verschillen

Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
1
Bethlehem is de stad van..
6
Ander woord voor redder..
9
Een ander woord voor kribbe..
10 Wie is de Vader van Jezus?
11 Wie horen als eerste dat Jezus
is geboren?
13 Naam van een engel
15 Waar houden de herders de wacht?
16 Wij vieren kerstfeest op 24 en 25...
17 Jezus is de.. van God

Verticaal
2
Iedereen in het rijk moest zich laten..
3
Naam van de koning van Judea..
4
Andere naam voor Hotel..
5
Christus is geboren in de stad van..
7
Wieg van Jezus..
8
De wijze mannen.. Jezus
10 In welke Streek ligt Nazaret?
11 De engelen zingen: Ere zij God in de..
12 Bij wie houden de herders de wacht?
14 De ster wijst de wijzen de... naar de stal.

