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VOORWOORD

Beste parochianen,
In de vastentijd bereiden we ons voor op het
Hoogfeest van Pasen. In deze uitgave van het
Nicasiusnieuws belichten we de Hoogfeesten
van Pasen en Pinksteren. Ook activiteiten in de
zomerperiode worden vermeld. We hopen dat deze
weer als vanouds kunnen gaan plaatsvinden. 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 verrijzenis van
onze lieve Heer goed te kunnen vieren.
Om meerdere redenen heeft de redactie een
nieuw e-mail adres: redactie.nicasiusnieuws@gmail.
com. Wilt u bij het verzenden van een e-mail aan
de redactie hier opletten? Ook het electronische
exemplaar van het Nicasiusnieuws zult u in het
vervolg van dit e-mail adres ontvangen. Controleert
u ook even uw spambox?
Als u een e-mail stuurt aan redactie.nicasiusnieuws@
gmail.com o.v.v. uw naam en adres, dan ontvangt
u het Nicasiusnieuws voortaan alleen per e-mail.
We merken dat deze optie in een zekere behoefte
voldoet. We hopen dat alle geïnteresseerden en

weldoeners woonachtig buiten onze parochiegrens,
hiervoor gaan opteren.
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 Pasen.
De Redactie
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O, Jezus als ik u aanschouw…
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christenen van meet af aan gezien als een lijden en

om oriëntatie te geven aan mijn levensweg kwam ik

sterven omwille van ons. En zo heeft ook Jezus zelf

in 1981 dit gedicht tegen in een krantenartikel. Het

zijn lijden en sterven verstaan. Tijdens het Laatste

raakte mij diep. Ik besefte dat pater Titus dit gedicht

Avondmaal heeft Hij het over zijn Lichaam dat voor

niet geschreven had als een soort populariteitsstunt,

ons gegeven wordt, zijn Bloed dat vergoten wordt

maar omdat er iets, of beter gezegd Iemand leefde

voor onze zonden (vgl. Mt. 26, 26-28). Het lijden

in zijn hart en dat was Jezus. Daarmee bracht pater

van Jezus verbindt ons ook met het lijden van onze

Titus mij bij het hart van ons christelijke geloof,
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in Jezus ons menselijke bestaan heeft aangenomen

De geestelijke ervaring van pater Titus en ook de

en heeft willen delen in het lijden wat het bestaan

wonderen die zijn geschied op zijn voorspraak,

van ieder van ons op de een of andere manier

zijn een getuigenis van de werkelijkheid van het

tekent. De solidariteit van Jezus is een solidariteit die

paasgeheim: Jezus is werkelijk opgestaan uit de

zijn fundament vindt in zijn liefde voor ons.

doden, Hij leeft en Hij leeft met ons mee in en door
de heilige Geest. Onze Kerk heeft de wonderen op

Iemand die dat heel bijzonder heeft ervaren, op het

voorspraak van pater Titus erkend als authentiek.

moment dat hij zelf geconfronteerd werd met lijden,

Dat is aanleiding voor paus Franciscus om pater Titus

was pater Titus Brandsma. Dit jaar is het 80 jaar

op 15 mei van dit jaar heilig te verklaren. Van harte

geleden dat hij op 27 juli van het jaar 1942 om het leven

hoop ik en wens ik het u toe dat het levensgetuigenis

is gebracht door de Nazi’s in het concentratiekamp

en de heiligverklaring van pater Titus Brandsma voor

Dachau. Pater Titus werd in zijn verzet tegen de

ons allen een heel bemoedigende gebeurtenis mag

verderfelijke nazipropaganda opgepakt en gevangen

zijn die de paasvreugde in de harten van ons allen

gezet in de Scheveningse strafgevangenis. Tijdens

mag versterken.

die gevangenschap schreef hij in de nacht van 12 op
13 februari 1942 een gedicht voor het kruisbeeld van

Namens het pastorale team en het parochiebestuur:

Jezus (waarschijnlijk een prentje in zijn gebedenboek)
dat zeer bekend is geworden. Het eerste couplet

Pastoor Sjef van der Maazen

luidt: “O Jezus als ik u aanschouw, dan leeft weer dat
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TER INSPIRATIE

TER INSPIRATIE

Het kruis is een voorbeeld
van alle deugden

Wat doet of deed het virus
corona met ons?

Op Goede Vrijdag gedenken we de lijdensweg en

maar die hij niet ontwijkt. Christus heeft aan het kruis

Het

het

ook voor de uitvaartvieringen. En dan denk ik ook

de kruisdood van Jezus Christus. Dagen waarop de

veel geleden, en met veel geduld.

woordenboek: lichtkrans om de zon, zichtbaar

terug aan de Hoogfeesten en Zondagsvieringen via

terechte vraag opkomt: waarvoor was het lijden

Als u een voorbeeld van nederigheid zoekt, zie dan op

bij zonsverduistering. In het Latijn en Grieks

YouTube, zonder parochianen in de kerk. Het waren,

en sterven van Christus nodig? De heilige Thomas

naar de Gekruisigde, want God wilde onder Pontius

betekent het woord corona: krans. Een krans,

of voor sommigen zijn, het geen tijden van licht en

van Aquino gaat in een toespraak in op deze

Pilatus veroordeeld worden en sterven.

wiskundig gezien, is een cirkel zonder begin en

feestgewoel. Ook onze vrijwilligers kregen te maken

einde. Een krans kan een gevlochten cirkel van

met de gevolgen van het coronavirus. Velen moesten

takken en/of bloemen zijn die je aan de voordeur

creatief worden om toch nog hun vrijwilligerswerk te

hangt of bij een dans op je hoofd plaatst. Bij

kunnen doen. Toch prijs ik onze vrijwilligers vanuit

afbeeldingen van God en van heiligen worden

het diepst van mijn hart om hun moed en inzet.

ook vaak lichtkransen om hun hoofden getekend

Mede door en dankzij hen konden we verder.

of geschilderd. Maar het woord is negatief in de

Maar nu wil ik u ook wijzen op de betekenis van

wereld gekomen toen het coronavirus aan de

corona als lichtkrans. U reageert nu misschien

ziekte COVID19 werd gekoppeld.

verbaasd. Op het moment dat ik dit artikel schrijf,

vraag. (Voor de volledige tekst: 2e lezing van de
Lezingendienst d.d. 28 januari op www.tiltenberg.

U zoekt een voorbeeld van gehoorzaamheid? Dan moet

org/getijdengebed).

u Hem volgen die de Vader gehoorzaam is geworden
tot de dood toe: “Zoals door de ongehoorzaamheid van

Hij onderscheidt twee belangrijke redenen voor het

één mens”, namelijk Adam, “alle zondaars werden, zo

lijden van Christus. Ten eerste dat dit lijden dient als

zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden

geneesmiddel tegen (het kwaad van) de zonden en ten

gerechtvaardigd” (Rom. 5, 19).

tweede omdat het ons een voorbeeld geeft hoe wij aan
ons leven volkomen inhoud kunnen geven.

Als u een voorbeeld van het versmaden van het aardse
zoekt, volg dan Hem die is “Koning der koningen en

Dit laatste werkt de H. Thomas uit aan de hand van

Heer der heren” (Apok. 19, 16), “in wie alle schatten

vragen en antwoorden:

van wijsheid en kennis verborgen liggen” (Kol. 2, 3).

Zoekt u een voorbeeld van liefde? “Geen groter liefde

Hij hing naakt aan het kruis, werd bespot, bespuwd,

kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft

gegeseld, met doornen gekroond en tenslotte met

voor zijn vrienden” (Joh. 15, 13). Dit deed Christus op het

azijn en alsem gelaafd. Zoekt dus geen bevrediging in

kruis. Als Hij dus zijn leven voor ons heeft gegeven, mag

kleding en rijkdom, want “zij hebben mijn kleren onder

het ons ook niet moeilijk vallen om ter wille van Hem

elkaar verdeeld” (vgl. Mt. 27, 35 Vulg.; Ps. 22, 19); niet in

tegen al het kwaad stand te houden.

eerbewijzen, want Hij heeft bespottingen en geselslagen
ondergaan; ook niet in ereambten, want zij “vlochten

Zoekt u geduld? De hoogste vorm van geduld vindt u

een doornenkroon en zetten Hem die op” (Mc. 15, 17);

op het kruis. Twee redenen maken het geduld tot een

en bovendien niet in zingenot, want “zij lesten mijn dorst

grote deugd: ofwel ondergaat iemand geduldig groot

met azijn” (Ps. 69, 22).

onrecht, of hij duldt dingen die hij zou kunnen ontwijken,
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woord

corona

betekent

volgens

zijn er versoepelingen in aantocht. Dat is zo-wieIn het begin dachten we dat het virus wel binnen één

zo een lichtpuntje aan het einde van een donkere

jaar zou zijn uitgedoofd. Nu denken vele mensen

tunnel van leed. Beste lezers, er is ondertussen

anders, vaak ook negatief. Het virus heeft ook

veel geschreven over corona. Regelmatig wordt

bijgedragen aan een splijting in onze maatschappij.

er hoopvol teruggekeken op corona. Er kwam rust

Sommige mensen hingen bepaalde stellingen aan,

in vele levens, veel stress viel weg en de drukte bij

terwijl anderen zeer angstig gingen leven. Wat ook

de ochtendspits verdween. Het online vergaderen

weer eenzaamheid met zich meebracht. We zijn

leidde o.a. tot minder vliegverkeer. Men constateerde

mede door het virus dierbare familieleden, vrienden,

dat het milieu er werkelijk baat bij had. Ik denk dat de

kennissen en mede parochianen kwijtgeraakt. Ze

hele mensheid er baat bij heeft als de wereld met

zijn overleden en naar wij hopen en geloven bij God

zorg wordt behandeld en daarbij speelt ons geloof

aangekomen. Ook pastoraal gezien vielen er gaten.

een grote rol. Laten wij uitkijken naar het Licht van

Sacramentele vieringen zoals Doopsel, 1e Communie,

Pasen en ernaar handelen. Ik wens u allen een mooie

Vormsel en het Huwelijk werden uitgesteld of werden

Paastijd toe.

zeer sober gevierd. Vaak mochten er maar zeer
weinig mensen aanwezig zijn. Dat gold natuurlijk

Diaken Henri van Leuken.
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TER INSPIRATIE

Paasmorgen

Pinksteren

Roep de jonge morgen wakker,
wees de zon vandaag toch vóór,
want wij mogen weer gedenken,
hoe de dood de slag verloor.

Wees aanwezig
Geest van liefde
Vuur van vreugde
Boodschapper van vrede
Gever van geduld
Brenger van vriendelijkheid
Gave van goedheid
Drager van trouw
Hart van zachtheid
Bron van ingetogenheid

Laat de vreugde nu toch bruisen,
toom uw blijdschap nu niet in,
nu geen vragen, nu geen twijfel,
Christus gaf een nieuw begin.
Wie naar Golgotha geweest is,
wie de kruisweg is gegaan,
wie aan God zijn schuld bekend heeft,
vangt vandaag een loflied aan.
Roep de hele wereld wakker,
zeg aan allen, dat Hij leeft,
dat God na een nacht volvragen,
Pasen, Leven, Uitzicht geeft!

Co ‘t Hart

TER INSPIRATIE

In sollemnitate si
sacramenti
Op 4 mei herdenken we de gevallenen van onze

Wanneer de joden die bevrijding gedenken, is dat

nationale oorlogen, op 5 mei gedenken we onze

daadwerkelijk deelhebben aan de bevrijding van

bevrijding. Belangrijker nog is het deelhebben

toen. Het bevrijdende handelen van toen wordt nu

aan die vrijheid, het daadwerkelijk bezitten

tegenwoordig gesteld. In die context heeft Jezus het

ervan. Zouden wij niet vrij zijn, maar gebukt gaan

nieuwe paasmaal gevierd. In het verlengde van het

onder een totalitair bewind, zou Bevrijdingsdag

joodse paasmaal heeft de Kerk het nieuwe paasmaal

dan niet slechts de herinnering zijn aan een

van Jezus verstaan en gevierd: de heilige Eucharistie.

teloorgegane vrijheid en een gedachtenis van

Wanneer wij eucharistie vieren, hebben we deel

hoop op bevrijding?

aan het ene en eenmalige liefdes- en levensoffer,

herkomst onbekend

dat Jezus voor ons heeft gebracht. U en ik mogen
Er

bestaat

een

overeenkomst

tussen

daaraan deelhebben.

de

Vieren van de Eucharistie is deelhebben aan dat

eucharistie die we vieren wanneer we samenkomen

waarin Jezus ons is voorgegaan: zijn lijden, dood

in onze kerk. Toch is ons gedenken van de daden

en verrijzenis. Het is deelhebben aan de bevrijding

des Heren tijdens de eucharistieviering niet iets

die hij ons heeft gebracht, aan zijn liefde voor ons

van een herinneren aan wat Jezus twintig eeuwen

in de gedaanten van brood en wijn. Wanneer wij

geleden heeft gedaan: hoe Hij met zijn vrienden aan

eucharistie vieren, komt de Heer op geheimvolle

de vooravond van Goede Vrijdag voor het laatst aan

wijze onder ons, zoals Jezus het ook toegezegd heeft:

tafel was. Ons gedenken in de eucharistieviering is

‘Ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding

meer dan terugdenken aan wat is gebeurd.

der wereld.’ Jezus kan op vele manieren onder ons

dodenherdenking

en

Bevrijdingsdag,

en

zijn, maar Hij is dat heel speciaal in de H. Eucharistie.
Voor de joden, de tijdgenoten van Jezus is gedenken:

Dan kunnen we hem aanwijzen.

deelhebben aan wat toen is gebeurd. De eucharistie

Bij ‘gedenken’, in de joodse en kerkelijke zin van

die Jezus ons gaf, gaf Hij in de context van een joods

het woord is niet alleen ons hoofd, maar ook ons

paasmaal. Wat voor Nederlanders Bevrijdingsdag is,

hart betrokken. Stellen we ons hart open voor het

is voor de joden Pasen. En betekent de bevrijding

Sacrament van Jezus’ tegenwoordigheid. Misschien

uit Egypte, gemarkeerd door het slachten van het

gebeurt er dan een wonder, namelijk dat wanneer

paaslam. Het bloed van het paaslam dat op de

de liefde van Jezus leeft in ons hart, wij, door onze

deurposten werd aangebracht, zodat de doodsengel

liefde, op onze beurt als het ware sacrament van

aan hen voorbij zou gaan. De joden werden gered

Gods tegenwoordigheid in onze wereld mogen

door het bloed van het paaslam.

worden.
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PASEN & PINKSTEREN

PASEN & PINKSTEREN

Vieringen

Goede Week
H. Brigidakerk
Dinsdag 12 april
Witte donderdag 14 april
		
Goede Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag 15 april
		
Paaszaterdag 16 april
Eerste Paasdag 17 april
Tweede Paasdag 18 april

Bid mee in voorbereiding op Pinksteren:

Noveen om de komst van de
Heilige Geest
opeenvolgende dagen wordt gebeden. Meer lezen

uit om vanaf Hemelvaart met het woord van God

over de pinksternoveen?

op weg te gaan naar Pinksteren. Zij doen dit door

Kijk dan op katholiekleven.nl.

hand van de schriftlezingen van de dag gebeden

iedereen die dat wil de Pinkstervieringen fysiek
kunnen bijwonen. Het huidige protocol ‘Kerkelijk

Passieconcert Palmpasen
10 april Brigidakerk
Geldrop
de

Nicasiusparochie

leven op anderhalve meter’ blijft in ieder geval tot en

Vanuit

organiseert

de

met Pinksteren ongewijzigd gelden.

werkgroep missionair pastoraat in deze 40-dagentijd
een passieconcert in de Brigidakerk te Geldrop op

De bisschoppen hopen dat gelovigen die ter

10 april 2022 dat aanvangt om 14.00 uur.

voorbereiding op Pinksteren samen of alleen de

In aanloop naar de Goede Week brengen diverse

noveen bidden, mogen ervaren dat de Heilige

koren, organisten/pianisten en een soliste liederen

Geest ons leven geeft en ons bestaan vernieuwt. De

ten gehore en wordt een overweging voorgelezen.

tekst van de noveen, afkomstig van de Katholieke

Het thema van deze middag is ‘lijden’.

Bijbelstichting, vindt u op www.vierpinksteren.nl.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten en met
elkaar in contact te komen met een kopje koffie/thee
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Goede Vrijdag 15 april
Paaszaterdag 16 april
Eerste Paasdag 17 april

15.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Kruisweg
Paaswake (speciaal voor kinderen)
Eucharistieviering

19.00 uur
15.00 uur
21.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering aansluitend aanbidding
Kruisweg
Paaswake
Eucharistieviering
Eucharistieviering

15.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

Kruisverering
Herdenking van het lijden van de Heer
Paaswake
Eucharistieviering
Eucharistieviering

19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur

aanbidding
Kruisweg
Herdenking van het lijden van de Heer
Paaswake
Eucharistieviering
Eucharistieviering

H. Martinuskerk

het aanbieden van een noveen, waarin aan de

Door de coronamaatregelen zal mogelijk nog niet

Boete viering met biechtgelegenheid
Eucharistieviering aansluitend aanbidding
Dagsluiting
Kruisweg
Herdenking van het lijden van de Heer, aansluitend aanbidding
Dagsluiting
Paaswake
Eucharistieviering
Eucharistieviering

H. Maria en Brigidakerk

De Nederlandse bisschoppen nodigen gelovigen

wordt om de komst van de Heilige Geest.

19.00 uur
19.00 uur
21.45 uur
15.00 uur
19.00 uur
21.45 uur
21.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

‘Noveen’ is afgeleid van novena en novem dat

in het St. Antoniushuis Stationsstraat 21, 5664 AP

‘negen’ betekent. Een noveen is een gebed, of

Geldrop. De toegang is gratis en u bent van harte

eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen

uitgenodigd.

Witte Donderdag 14 april
Goede Vrijdag 15 april
Paaszaterdag 16 april
Eerste Paasdag 17 april
Tweede Paasdag 18 april

H. Petrus’ Bandenkerk
Goede Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag 15 april
Paaszaterdag 16 april
Eerste Paasdag 17 april
Tweede Paasdag 18 april

H. Luciakerk
Witte Donderdag 14 april
Goede Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag 15 april
Paaszaterdag 16 april
Eerste Paasdag 17 april
Tweede Paasdag 18 april

H. Catharina van Alexandriëkerk
Witte Donderdag 14 april
Eerste Paasdag 17 april

19.00 uur
09.30 uur

Eucharistieviering aansluitend aanbidding tot 21.00 uur
Eucharistieviering
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PASEN & PINKSTEREN

MARIAMAAND

Vieringen

Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaart
H. Brigidakerk
Hemelvaart 26 mei 		

11.00 uur eucharistieviering

H. Maria en Brigidakerk
Hemelvaart 26 mei 		

geen viering

H. Martinuskerk
Hemelvaart 26 mei 		

11.00 uur eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk
Hemelvaart 26 mei		

10.00 uur eucharistieviering

H. Luciakerk
Hemelvaart 26 mei		

09.30 uur eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk
Hemelvaart 26 mei		

geen viering

Pinksterweekeinde
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H. Brigidakerk
Vooravond van Pinksteren 4 juni		
Eerste Pinksterdag 5 juni		
Tweede Pinksterdag 6 juni 		

19.00 uur eucharistieviering
11.00 uur eucharistieviering		
11.00 uur eucharistieviering

H. Maria en Brigidakerk
Eerste Pinksterdag 5 juni		

09.30 uur eucharistieviering		

H. Martinuskerk
Vooravond van Pinksteren 4 juni		
Eerste Pinksterdag 5 juni		
Tweede Pinksterdag 6 juni 		

19.00 uur eucharistieviering
11.00 uur eucharistieviering		
Bedevaart Ommel

H. Petrus’ Bandenkerk
Vooravond van Pinksteren 4 juni		
Eerste Pinksterdag 5 juni		
Tweede Pinksterdag 6 juni 		

16.30 uur eucharistieviering Leenderhof
10.00 uur eucharistieviering		
10.00 uur eucharistieviering

H. Luciakerk
Vooravond van Pinksteren 4 juni		
Eerste Pinksterdag 5 juni		
Tweede Pinksterdag 6 juni 		

17.00 uur eucharistieviering
09.30 uur eucharistieviering		
09.30 uur eucharistieviering

H. Catharina van Alexandriëkerk
Vooravond van Pinksteren 4 juni		

19.00 uur eucharistieviering

Zeer oud gebed tot Onze
Lieve Vrouw van Ommel,
Onze Lieve Vrouw van Ommel,
beminde Moeder,
ik kom tot U met een kinderlijk vertrouwen.
U hebt begrip voor mijn moeilijkheden.
Heb medelijden met mij, o lieve Moeder.
Gij kunt, Gij moet mij helpen.
Niemand neemt vruchteloos
zijn toevlucht tot U:
hoe zoudt Gij mij dan onverhoord
kunnen laten weggaan?
Mijn hoop is op U gevestigd en ik bid U
nederig om bijstand in mijn grote nood …
Lieve Vrouw van Ommel,
wil mijn smeken verhoren:
ik beloof U dankbaarheid en liefde al de
dagen van mijn leven. Amen
Onze Lieve Vrouw van Ommel
Troosteres in elke nood, bid voor ons.
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Handelse bedevaart 2022
Titus Brandsma
Vlakbij het Keizer Karel plein in Nijmegen,
in loopafstand van het station, bevindt zich
het Titus Brandsma Memorial. Het bestaat
uit een gedachteniskerk, bezinningscentrum
en het kerkplein. Op het plein bevindt zich
de wereldvredesvlam, de Karmelmuur en de
vredesmuur.
Midden op het plein staat een kunstwerk ter
nagedachtenis aan Titus Brandsma, de Pyloon. Die
is gemaakt van doorgesneden schoorsteenpijpen uit
de verbrandingsoven van Dachau. Aan de buitenkant
staan de foto’s van Titus en aan de binnenkant zijn
handschrift uit het boek die hij als gevangene in
Scheveningen schreef, tussen de regels van een
ander boek.
In 2005 is Titus Brandsma verkozen tot de grootste
Nijmegenaar aller tijden. Bij deze gelegenheid is een
gedenkplaat geplaatst. Daarop staat hij afgebeeld
met symbolen van de wereldgodsdiensten om hem
heen.
De voormalige Sint Jozefkerk is in 1995 overgenomen
door de Karmelieten en heeft toen een nieuwe
functie gekregen. Hier is veel informatie te vinden
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over het leven van Titus Brandsma. Op de muren
zijn zes panelen bevestigd met uitbeeldingen van zijn
leven, onder andere zijn jeugd in Friesland en zijn tijd
in Nijmegen. De vitrines staan vol met foto’s, brieven,
boeken en andere persoonlijk voorwerpen.
De gedachteniskerk is een kruisbaseliek met een
koepel. De halfronde voorkant heeft verhoogde
vloer. Daarop ligt een groot houten kruis, met kleine
herdenkingskruisjes van de mensen die vanuit deze
kerk begraven zijn.
Op de vier uiteinden van het kerkgebouw bevinden zich
kleine kapellen: de doopkapel, de sacramentskapel,
de Mariakapel en de Titus Brandsmakapel. De kerk
heeft prachtige
muurschilderingen en glas-inloodramen.
U bent bij deze uitgenodigd om deze bijzondere plek
te bezoeken. Het is een bron van inspiratie, een biden mediteerplek waar iedereen in stilte tot rust kan
komen. De kerk is dagelijks geopend van 10:00 tot
16:00 uur.
Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u hierover meer
informatie vinden op:
www.titusbrandsmamemorial.nl

We mogen weer lopen... Of fietsen, met de auto
of met de bus op bedevaart naar Handel.
Jaarlijks trekken er vele mensen naar dit mooie
Brabantse dorp. Ieder met eigen intenties, alleen
of samen bezoeken zij Onze Lieve Vrouw van
Handel. Om troost te vinden voor verdriet, om
dank te zeggen voor dat wat gegeven is, om de
liefde te voelen van de moeder van onze kerk.
Het bestuur van de Handelse bedevaart organiseert
in het weekend van 25 en 26 juni 2022 de 354e
bedevaart, maar voor de eerste keer in een nieuw
jasje. Een crisis als de coronapandemie van de
afgelopen twee jaar leidt naar creatieve oplossingen
tijdens de crisis en geeft zo inzicht naar nieuwe
mogelijkheden.
Met een frisse blik is er gekeken naar het
bedevaartprogramma en zijn er de nodige
aanpassingen doorgevoerd om de bedevaart voor
alle parochianen van de Nicasiusparochie mogelijk
te maken.
Naast de voetpelgrims en de fietsende
bedevaartgangers worden er diverse mogelijkheden
aangeboden om vanuit alle parochiekerken samen
op bedevaart te gaan.
Voorafgaand aan de Eucharistieviering in het
Handelse processiepark is het mogelijk deel te
nemen aan een Rozenhoedje of het volgen van
de Kruisweg in de prachtige omgeving van het
processiepark. Voor de zaterdagpelgrims blijft het
mogelijk te overnachten aldaar.

Met trots kondigt het bestuur het nieuwe programma
aan:
Vrijdag 24 juni:
18.30 uur Aanbidding van het heilig Sacrament
19.00 uur Eucharistieviering in de H. Brigidakerk,
Geldrop. Aansluitend is gelegenheid
om samen te komen in het Sint 		
Antoniushuis voor koffie en thee.
Zaterdag 25 juni:
09.45 uur Pelgrimszegen
10.00 uur Vertrek voet Pelgrims
13.00 uur Vertrek fietsers
16.00 uur Aankomst O.L.V. Handel
Zondag 26 juni:
09.00uur
Vertrek Bedevaartbus
11.00 uur Kruiswegviering
11.00 uur Rozenhoedje
12.00 uur Eucharistieviering
13.30 uur Vertrek voet Pelgrims
14.00 uur Vertrek Fietsers en de Bedevaartbus
19.15 uur Aankomst voet Pelgrims H. Brigidakerk
te Geldrop
In de meimaand worden er verschillende
informatiebijeenkomsten ten aanzien van de
bedevaart georganiseerd voor alle informatie kijkt
u op de website www.parochienicasius.nl of neemt
u contact op met Mark Jongen; bedevaarthandel@
parochienicasius.nl of 040 – 285 23 64.
Gaat u mee? Samen onderweg naar Maria.
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Onze Lieve Vrouw van
Ommel
Omstreeks het jaar 1400 hebben inwoners

de 19e eeuw omgebouwd tot een neogotische

van Ommel een Mariabeeldje gevonden op de

parochiekerk. Bij de bevrijding in 1944 werd de kerk

afrastering van een bouwland. Het ivoren beeldje

door oorlogsgeweld zwaar beschadigd en niet meer

dat zij vonden, is een bijzondere voorstelling van

hersteld. Men besloot om van het pakhuis van de

Onze Lieve Vrouw en werd hoogstwaarschijnlijk

Boerenbond een noodkerk te maken. Deze noodkerk

tussen de jaren 1000 en 1200 te Byzantium

heeft dienstgedaan tot begin jaren zestig van de

vervaardigd.

de

vorige eeuw. Daarna werd er in een deel van het

voorzijde van een Evangelieboek versierd. Het

processiepark en de pastorietuin een nieuwe kerk

is niet onmogelijk dat het beeldje van Ommel

gebouwd, welke op 21 juli 1963 werd geconsacreerd

bij terugkeer van de Kruistochten in Brabant is

door de toenmalige bisschop Bekkers.

Oorspronkelijk

heeft

het

terecht gekomen.
Sindsdien

vormt

het

oude

Mariabeeldje

het

De vinding van het beeldje gaf aanleiding tot een

middelpunt van de Mariatroon in deze kerk. Ieder

bijzondere verering. Uit eerbied voor Maria werd

jaar komen er ruim 50.000 pelgrims uit Zuidoost

het beeldje voorlopig in de parochiekerk van Asten

Brabant en Noordwest Limburg naar dit genadeoord

geplaatst. Zoals de legende verhaalt, kwam het op

van Maria in de Peel. De meimaand is van oudsher

mysterieuze wijze terug naar de vindplaats. Ondanks

een drukke bedevaartmaand met veel heilige Missen,

dat de pastoor de kerk afsloot en de sleutel zelf

processies en plechtigheden, zowel in de kerk als in

bewaarde, stond het beeldje de andere morgen weer

de naastgelegen processiepark.

in Ommel. Men wist geen betere oplossing te vinden
dan de oprichting van een: ‘Lieve-Vrouwe stokske’
of ‘keske’. Een van de pelgrims die het beeldje van
Ommel bezocht was Jan van Haven. Toen hij op zee
was, lag zijn schip stil omdat er geen wind was. De
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Wie gaat de uitdaging aan?

voorraden raakten spoedig op. Terwijl hij tot Maria

In het Nicasiusnieuws hebben we met veel plezier

bad, stak er een sterke bries op die zijn schip en de

kunnen lezen over de bedevaarten en bijzondere

bemanning aan land bracht.

reizen door onze parochianen. Sommigen reizen

Als blijk van dankbaarheid voor deze verkregen gunst

in Nederland, anderen naar de andere kant van de

beloofde hij het oude ‘stokske’ door een stenen kapel

wereld. Prachtige en inspirerende verhalen mochten

in gotische stijl te doen vervangen. De kapel werd

we van onze lezers ontvangen.

in Ommel, op het huidige Onze Lieve Vrouweplein,

Wie gaat de uitdaging aan om onze lezers in het

gebouwd en in het jaar 1444 ingezegend.

volgende nummer te laten genieten van een ander

Deze middeleeuwse kapel werd op het einde van

mooi en inspirerend plekje in onze regio?

In Stilte door Amsterdam
Al sinds 1930 gaan er vele mensen vanuit de

gewoon zijn. Voor dit jaar had de organisatie vanuit

regio Eindhoven en omstreken naar Amsterdam

Amsterdam ons laten weten dat de ommegang ook

om deel te nemen aan de Stille Omgang.

niet door kon gaan zoals wij dit gewend zijn, daarom
heeft de organisatie vanuit kring Eindhoven en

Wat is de Stille Omgang?

Omstreken een alternatief programma aangeboden.

Ieder jaar in de nacht van zaterdag op zondag in
de buurt van 15 maart lopen duizenden christenen

We zijn op 19 maart jl. samengekomen in de H.

overal vandaan, in zwijgende verbondenheid, de

Brigidakerk te Geldrop, waar we geluisterd hebben

Stille Omgang: een nachtelijke stille pelgrimstocht

naar het verhaal van de Stille Omgang en hebben

door het centrum van Amsterdam, langs de route

met elkaar de eucharistie gevierd.

die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345

Aansluitend hebben we een aanbidding gehouden

liep.

om zo verbonden te zijn met onze broeders en

Hij was getuige van een Eucharistisch wonder in het

zusters over heel Nederland die met ons mee

huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg

zouden trekken naar Amsterdam. We hebben de

het Heilig Sacrament (de hostie) terug naar de Oude

avond afgesloten met het bidden van de dagsluiting

Kerk.

gevolgd door de zegen.

In het duistere uur weten de biddende pelgrims

Was u er niet bij en wilt u graag de avond terug

zich verbonden met Jezus Christus die zich aan

kijken? Dit kan via: https://youtu.be/59Az6owUOr0

alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor
onderweg. Zij vieren in een Amsterdamse kerk

We hopen samen met u volgend jaar weer op te

Eucharistie, om God dank te zeggen.

mogen trekken naar Amsterdam om daar de Stille
Omgang te lopen. Schrijf vast in uw agenda 19 op 20

In de afgelopen twee jaar heeft de Stille Omgang te

maart 2023.

Amsterdam geen doorgang gevonden, zoals wij dit
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Het Parochieel Mannenkoor Mierlo brengt dank en hulde uit aan de feestelingen Jan Coolen, Pieter van de Kimmenade, Harrie Dreverman,
Jan Hoppermans en Leo van Hoof. (Foto Harrie van der Sanden)

Blasiuszegen
In het weekend van 5 en 6 februari is dit

Kort voor zijn marteldood genas de bisschop en

jaar de heilige Blasius herdacht met een H.

bevoegd arts een jongetje, dat door een visgraat in

Eucharistieviering. In de Nicasiusparochie heeft

zijn keel dreigde te stikken. Deze volksoverlevering

het pastorale team de jaarlijkse Blasiuszegen

zou ten grondslag hebben gelegen aan de huidige

gegeven.

Blasiuszegen.
Twee kaarsen, die op 2 februari, het feest van Maria

De Blasiuszegen wordt ieder jaar gegeven op 3

Lichtmis, zijn gezegend, worden dan kruiselings

februari of in het weekend ervoor of erna. Volgens

voor de keel gehouden, terwijl het volgende

een aloude middeleeuwse traditie, is dit ritueel vooral

zegeningsgebed wordt uitgesproken:

bedoeld om de voorspraak van de heilige Blasius,

“Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en

bisschop van de Armeense stad van Sebaste in te

martelaar, bescherme God u tegen keelziekte en alle

roepen als bescherming tegen keelaandoeningen en

andere kwalen. In de naam van de Vader en de Zoon en

andere ziekten.

de heilige Geest. Amen”.

De Meise Mert - Geldrop
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Parochieel Mannenkoor Mierlo
huldigt leden
Het

Parochieel

Mannenkoor

Mierlo

heeft

geleden als tenor bij het koor gekomen en bleek

tijdens de Eucharistieviering van 20 februari jl.

ook nog andere muzikale kwaliteiten te hebben.

zijn trouwe koorzangers feestelijk gehuldigd.

Pieter van de Kimmenade is 40 jaar trouw lid van het

Onder leiding van dirigent Edwin van de

mannenkoor en werd geprezen voor zijn vele werk in

Kerkhof heeft het koor de vaste gezangen uit de

het bestuur. De 50-jarige jubilaris Harrie Dreverman

‘PetiteMesseSolennelle’ in C major van Jacques-

heeft een fraai bronzen beeldje ontvangen. De

Louis Battmann uitgevoerd. Tijdens de offerande

andere 50-jarige jubilaris, Leo van Hoof was helaas

werd het vierstemmige ‘Jubilate’ van Kjerulf ten

verhinderd. Tenslotte volgde Jan Coolen, die al 70

gehore gebracht. Hoofdcelebrant pastoor Van der

jaar lid is van het mannenkoor. Na twee jaar les te

Maazen en celebrant diaken Bennenbroek zijn in

hebben gevolgd en een proeve van bekwaamheid te

deze bijzondere H. Eucharistieviering voorgegaan.

hebben afgelegd, mocht hij als bijna 18 jarige mee

Diaken Bennenbroek hield een feestelijke inleiding:

naar het koor. Daarna zongen de koorleden: “Hier

“Goed met elkaar omgaan, elkaars vrienden zijn,

staan ze eindelijk op een rij. Veel te laat, maar niet

dat zien we, durf ik wel te zeggen, in het Parochieel

minder blij. Tweehonderd vijfendertig jaar totaal.

Mannenkoor Mierlo, met koorleden, die als vriend

Eren wij allen vocaal. Lach met ons mee, vier met ons

van elkaar al vele jaren, tot zelfs 70 jaar samen zingen,

allen mee deze feestelijke dag. Zing met ons allen

en zingend, met de geloofsgemeenschap, lief en leed

mee. Vier met de jubilarissen. Olé.”

delen; maar óók: elkaar aanvaarden.Terecht dat de

Locoburgemeester H. van de Laar van de gemeente

jubilarissen vandaag in het zonnetje worden gezet“.

Geldrop-Mierlo feliciteerde en bedankte nestor

De jaarlijkse braderie heeft de afgelopen twee

Geldrop te genieten, door één van de twee torens te

Aan het einde van de viering zijn de jubilarissen

Jan Coolen voor zijn grote betrokkenheid in de

jaar geen doorgang gevonden, maar staat voor

beklimmen. In de kerk zijn er mensen aanwezig die

door pastoor Sjef van der Maazen persoonlijk

samenleving en in het bijzonder met het platina

dit jaar wel gepland. Als parochie zijn we ook van

u alles kunnen vertellen over de geschiedenis van

toegesproken. De pastoor prees hun grote inzet voor

jubileum bij het koor. Voor zijn vele vrijwilligerswerk

de partij.

de kerk. Of wilt u liever een persoonlijk gesprek met

het koor en dankte ook hun partners. Zij mochten de

mocht hij namens de gemeente een mooie bos

iemand van het pastorale team? Dit kan ook. Wees

versierselen van de Gregoriusvereniging opspelden.

bloemen overhandigen. Ook de andere jubilarissen

De H. Brigidakerk is op zondag 29 mei tot 17.00 uur

welkom om een kijkje te komen nemen. Dit met het

Aansluitend was er gelegenheid om de jubilarissen

werden gefeliciteerd. Tenslotte had voorzitter Marc

geopend voor een bezichtiging of om u even terug

oog op de oproep van Paus Franciscus van enkele

persoonlijk te feliciteren. Voorzitter Marc van Gerven

van Gerven nog een verrassing voor Ted Verhoeven

te trekken van de drukte van de braderie. Daarbij

jaren geleden: “Geen geblindeerde deur in de Kerk,

van het Parochieel Mannenkoor vertelde een

en Edwin van de Kerkhof voor hun inzet bij het

is er ook gelegenheid om van het uitzicht over

geen enkele! Alles open!”

aantal leuke anekdotes. Jan Hoppermans is 25 jaar

parochieel mannenkoor.
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Eucharistische aanbidding
In onze parochie is het in verschillende kerken
mogelijk om de Eucharistische aanbidding bij te
wonen. In het dagelijkse taalgebruik wordt het
woord aanbidden veelal in een negatieve zin
ervaren: dwepen, verafgoden. En dat is het dus
duidelijk niet.
Wat het dan wel is, kunnen we lezen in de Katechismus
van de Katholieke Kerk: “God aanbidden betekent:
Hem als God erkennen, als Schepper, als Verlosser,
als Heer en Meester van al wat bestaat, als oneindige
en barmhartige Liefde”. (KKK, 2096). Christus heeft
zichzelf present gesteld in brood en wijn, zodat Hij
ons werkelijk kan voeden naar lichaam en geest.
Iedere keer als we ter communie gaan, nemen
wij Hem in ons op. Het Heilige Brood dat ons kan
omvormen tot een voorbeeld van Christus Liefde
voor de mensen. Zeker in deze vastentijd leven wij in
het besef hoeveel kwaad er in de wereld is en waar
al dit kwaad vandaan komt. Want vrede op aarde
begint bij vrede in de harten van de mensen.
God erkennen en toelaten in ons hart, daarmee
werken we aan de vrede op aarde. Ons hart
openstellen voor God als oneindige en barmhartige
Liefde. Dat is wat we doen bij de Eucharistische
aanbidding. In de stilte komt dan Gods Woord tot
ons. En komt u voor de eerste keer of is het lang
geleden: neem gerust een bijbel mee of een mooi
gebed dat u wilt lezen of pen en papier om eventueel
uw gedachten op te schrijven. Wij gaan proberen
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om in de kerken waar de Eucharistisch aanbidding
plaatsvindt, de komende tijd ook wat passend
leesmateriaal neer te leggen.

Vieringen in de buitenlucht
Feest van de Heilige Nicasius van Heeze
Op zondag 10 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). Volgens
traditie zullen de kinderen een bloemengroet brengen.
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 in de St.Janskapel in Leenderstrijp.
Maria ten Hemelopneming
Het feest van Maria te Hemelopneming wordt in
Heeze altijd in de prachtige pastorietuin gevierd. Dit
jaar op zondag 14 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!
Houd u de lokale media in de gaten of deze bijzondere
vieringen in de buitenlucht vanwege de pandemie doorgang
kunnen vinden?

Bromfietszegening een indrukwekkend gebeuren. Foto Harrie van der Sanden.

Plechtige en stijlvolle
bromfiets- en motorzegening
De spectaculaire opening van het seizoen van
de Mierlose Oldtimer Bromfiets Club ‘Op ons
gemekske’ en van de ‘Mierlose Meuterclub’ krijgt
door de plechtige bromfietszegening steeds
meer een regionaal karakter. Een groot aantal
bezitters van de bromfietsen en motorijders heeft
gehoor gegeven om op zondagmorgen 6 maart
de bromfietszegening na de H. Eucharistieviering
van half tien bij te wonen.
Na de viering zijn op het drukbezette kerkplein,
onder de eerste zonnestralen, de oude bromfietsen
en hun ‘jeugdige’ bestuurders rijkelijk gezegend door
kapelaan Van der Donk. Hij sprak de trotse bezitters

van de bromfietsen en motoren veel goede moed en
vertrouwen toe, maar ook aandacht voor het steeds
drukker wordende en veranderende verkeer. “Rij
voorzichtig en let op”, is zijn adagium.
De vereniging dankte kapelaan Van der Donk voor
zijn medewerking aan deze bijzondere en spirituele
viering.
Na deze plechtigheden vertrokken in kleine groepen
de leden van de bromfiets- en motorclubs voor
hun eerste lentetoertocht via een ommetje richting
Lierop, weer terug naar het gastvrije ‘’t Spitje’ te
Mierlo.
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Parochiebijdrage fiscaal
aftrekbaar
In dit artikel informeren wij u over de fiscale
aftrekbaarheid van uw parochiebijdrage. Ook
een relatief bescheiden gift kunt u (onder
voorwaarden) aftrekken van de belasting.

Vastenactie
De Vastenactie staat in 2022 in het teken van

Tien jaar verder pachten de getroffen families samen

landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit

land, na hulp van onder andere internationale

in ontwikkelingslanden. De H. Nicasiusparochie

ontwikkelingsorganisaties. Op 200 hectare grond

ondersteunt een project voor landrechten van

worden kardemom, mais en koffie verbouwd. Met de

drie Maya-gemeenschappen in Guatemala.

opbrengsten betalen de families de pacht.
Het beschermen van de landrechten van lokale

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de

gemeenschappen

opbrengst van hun land. Helaas worden dagelijks

biodiversiteit

mensen uit hun huizen gezet, omdat bijvoorbeeld

heeft al 28.000 mensen geholpen in hun strijd voor

overheden de grond willen exploiteren.

landrechten. Op www.vastenactie.nl leest u er meer

en

zorgt

voor

behoud

voedselzekerheid.

van

Zo werden in 2011 meer dan 769 Maya-families
verdreven van hun land in de Polochic-vallei.

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen en

Huizen werden in brand gestoken, mensen werden

doneer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,

vermoord of raakten gewond. De kleinschalige

Den Haag.

landerijen werden één grote suikerrietplantage.
In Leende wordt de Vastenactie gehouden door
Het gezin van Juana Ical (59) was een van deze

een envelop+folder in de Middenstandsbelangen.

families. Bij de uitzetting werden huis en gewassen

In Sterksel door een huis-aan-huis-actie, met ook de

verbrand en verloor de familie alle bezittingen.

mogelijkheid de enveloppen in te leveren in de kerk

Vluchten was een traumatische ervaring voor Doña

of de collectebus bij de dorps-Spar.

niets meer.
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Periodieke giften zijn echter 100% aftrekbaar
Gaat u een schriftelijke overeenkomst aan met onze
parochie en schenkt u minimaal vijf jaar eenzelfde
bedrag? Dan is uw gift aan de parochie 100%
aftrekbaar. U hoeft hiervoor alleen een formulier in
te vullen en naar de parochie te sturen.

Vastenactie

over.

Juana, haar man en hun tien kinderen. Ze hadden

(Incidentele) bijdrage
Een financiële bijdrage aan onze parochie H. Nicasius
is aftrekbaar van de belasting. Wij zijn namelijk
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt
u uw bijdrage aan de parochie aftrekken bij uw
belastingaangifte? De aftrek is echter beperkt. Al
uw giften samen dienen in het belastingjaar boven
een minimumbedrag (‘drempel’) uit te komen en
mogen ook niet te hoog zijn (‘11% regeling’). Deze
beperkingen zijn er niet bij periodieke giften.

Wat moet u doen?
1. Download het formulier ‘overeenkomst periodieke
gift in geld’ op de website van de Belastingdienst
of op de website van onze parochie. U kunt ook
het secretariaat vragen of ze u het formulier willen
toesturen (email: pbnicasius@gmail.com).
2. Print het twee maal uit en vul beide exemplaren in,
onderteken beide en stuur beide exemplaren naar
de parochie in uw kern o.v.v. parochiebijdrage.
3. De parochie vult de formulieren aan en
ondertekent ze. U ontvangt daarvan het exemplaar
voor de schenker weer retour voor uw administratie.
4. Doe belastingaangifte en trek de gift af.
Voorbeeldberekening van uw voordeel
Stel u schenkt per jaar € 200,-- aan onze parochie.

Met een vijfjarige overeenkomst mag u dit bedrag
aftrekken bij uw belastingaangifte. Valt u in het
hoogste belastingtarief (49,5%), dan krijgt u € 99,-terug van de Belastingdienst. Een jaarlijkse gift van
€ 200,-- kost u dan uiteindelijk € 101,--. Wellicht wilt
u overwegen om uw voordeel met de parochie te
delen?

Introductie QR code
Tijdens de H. Mis wordt er altijd een collecte
gehouden. Bij het Maria altaar kunnen we een
offerkaars kopen. We gebruiken hiervoor altijd
contant geld.
In de Brigidakerk hebben we in de afgelopen maanden
óók de mogelijkheid aangeboden om electronisch
te betalen. Het is gebleken dat dit duidelijk in een
behoefte voorziet. We hebben allemaal wel eens
gehoord van een QR code. QR staat voor Quick
Response. Door deze code met een zogenaamde
smartphone te fotograferen en de link te bevestigen
wordt er een iDeal betaling geopend. Nog even een
bedrag invullen, uw bank kiezen en weer bevestigen.
Dit is de gehele handeling. Héél eenvoudig.
Het voordeel is dat u dan geen contant meer hoeft
mee te nemen en voor de parochie scheelt het werk
en kosten. In de komende tijd gaan we dit in alle
parochiekerken beschikbaar stellen. Natuurlijk blijft
de mogelijkheid bestaan om met contant geld te
betalen.
U krijgt de kans om electronisch in onze kerken te
gaan betalen. Doet u mee?
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‘Geef vandaag
voor de kerk
van morgen’
Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel

Giften en legaten zijn
mogelijk aan de
R.K. Parochie
Heilige Nicasius:

gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt
gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen

Geldrop		 NL06 RABO 0115 9019 49

komen samen om hun geloof in God, maar ook
hun levenservaringen te delen. Dat geeft een
bijzondere band.

Heeze		 NL13 RABO 0120 3055 26

Aan de slag met de
Synodale kerk
Wij willen u informeren over de algemene

uitdrukking moeten komen in de gewone wijze

bisschoppensynode, die plaatsvindt in oktober

van leven en werken van de Kerk. Zo maakt

2023, en die als thema heeft: ‘Voor een synodale

synodaliteit het hele Volk van God mogelijk samen

Kerk:

Wij

de weg te gaan, luisterend naar de Heilige Geest

nodigen u uit om mee te denken en daarna ook

en het Woord van God om te participeren aan

te doen.

de zending van de Kerk in de gemeenschap die

communio,

participatio,

missio’.

Christus onder ons vestigt. Het gehele Volk van God
Met het oog op deze synode roept Paus Franciscus

deelt door het doopsel een gemeenschappelijke

de kerk op om op lokaal niveau de mogelijkheid te

waardigheid en roeping. Wij allen zijn krachtens

creëren van luisteren en dialoog. Dit kan ons als

ons doopsel geroepen actief te participeren aan

Kerk helpen om onze synodale natuur opnieuw te

het leven van de Kerk. In de parochies, in de kleine

ontdekken. Deze herontdekking van de synodale

christengemeenschappen, in de lekenbewegingen,

wortels zal een leerproces met zich meebrengen dat

in de religieuze gemeenschappen en andere vormen

erop gericht is samen nederig te leren hoe God ons

van gemeenschap worden wij, vrouwen en mannen,

roept om in het derde millennium Kerk te zijn. Het

jongeren en ouderen, allen uitgenodigd naar elkaar

is bijzonder belangrijk dat dit proces van luisteren

te luisteren om de suggesties van de Heilige Geest te

plaatsvindt in een geestelijk klimaat dat openheid

horen. Deze suggesties van de heilige Geest kunnen

Vele parochianen hebben hun parochiebijdrage

in het samen delen en luisteren bevordert. Daarom

onze menselijke krachtsinspanningen richting geven

reeds betaald. Heel veel dank daarvoor.

moedigt de Paus ons aan, de lokale ervaring van het

en leven en vitaliteit in de Kerk brengen en ons leiden

Mocht u het vergeten zijn, wilt u dan uw

synodale proces te laten wortelen in de overweging

naar een diepere gemeenschap met het oog op onze

van de lezingen uit de Bijbel, in de liturgie van

zending in de wereld. Terwijl de Kerk deze synodale

het samen vieren en in het gebed dat we thuis of

weg onderneemt, moeten wij al het mogelijke doen

samen in de kerk kunnen bidden. Zo kan onze weg

om te wortelen in ervaringen van een authentiek

van wederzijds luisteren een authentieke ervaring

luisteren en een authentieke onderscheiding en de

zijn van de onderscheiding van de stem van de

Kerk beginnen te worden die God ons roept te zijn.

Heilige Geest in onze geloofsgemeenschap. Een

Tenslotte is deze samen afgelegde weg de meest

authentieke onderscheiding is mogelijk, wanneer er

doeltreffende manier om de natuur van de Kerk als

tijd en bereidheid is voor een diepgaande bezinning

pelgrimerend en missionair Volk van God te tonen

en reflectie en waar een geest is van wederzijds

en in praktijk te brengen.

Parochianen willen gastvrij zijn naar hen die God

Leende		 NL75 RABO 0127 4015 12

nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die
hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen

Mierlo		 NL32 RABO 0134 1019 79

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 slogan: ‘Geef

Sterksel		 NL30 RABO 0149 3006 54

vandaag voor de kerk van morgen’.

parochiebijdrage in de komende weken overmaken?
Bij voorbaat dank.

Laatste Nieuws
Al enige tijd zijn we op zoek naar een secretaris voor
het parochiebestuur. De heer Sven Johansen uit
Geldrop wil deze taak graag op zich gaan nemen.
Sven is 44 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. De
bisschop van Den Bosch zal hem op korte termijn
gaan benoemen. Wij heten Sven alvast van harte
welkom in het parochiebestuur!
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Nicasiusnieuws
ook per e-mail
Op verzoek van onze lezers wordt het Nicasiusnieuws
ook per e-mail verspreid. Mocht u dit wensen, wilt u
dan zo vriendelijk zijn om een mailtje aan redactie.
nicasiusnieuws@gmail.com te sturen, onder vermelding
van uw naam en adres. Uw adres is noodzakelijk om de
verzending van de papieren versie te stoppen. Vanaf het
volgende nummer ontvangt u dan het Nicasiusnieuws
alleen nog per e-mail. Inmiddels gingen al velen u voor.
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.

vertrouwen, gemeenschappelijk geloof en een
gedeelde doelstelling.

Voor concrete initiatieven volg onze internetpagina
en de nieuwsbrief.

Wat is een Synode? Kort gezegd, samen op
weg gaan in het geloof van de Kerk. Dit zou tot
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Missiecentrum
In

onze periodieke Missie-comitébijeenkomst

eveneens een goed opbouwend gesprek plaats

hebben we op 5 februari afscheid genomen

met Wim Stolp in Sterksel. Voorlopige conclusie is

van onze voorzitter Hans Festen. Pastoor

dat we binnenkort bij elkaar willen komen met als

van der Maazen bedankte Hans voor de 45

onderwerp hoe we kunnen samenwerken en hoe

jaar lange bijdrage aan de parochiële missie-

krijgen weer meer jongeren die willen deelnemen in

activiteiten. Hans blijft beschikbaar voor hand-

de missiecomités.

en spandiensten. De heer Harry Peters is zijn

Pater Kerkhof, werkzaam in Malawi, bericht ons dat
het regioziekenhuis klaar is met de verbouwingen.
Onze financiële bijdragen zijn benut voor de
inrichting van de privékamers van het ziekenhuis.
Pater Kerkhof is ons hiervoor zeer erkentelijk. Om
de resterende kamers in te richten komen we nog €
9.000,- tekort.
Nu deze verbouwingen achter de rug zijn, kwam het
bericht dat de verpleegstersflat eveneens in slechte
conditie verkeert. Oorzaak is achterstallig onderhoud
door gebrek aan gelden en de ‘witte’ mieren die alles
opvreten wat hout is. De voorlopige kosten voor
de aanschaf van materialen ligt rond de € 5.000,. Uiteraard is iedere financiële bijdrage van harte
welkom en is aftrekbaar van de belasting. Banknr:
Parochie H. Nicasius NL51RABO0159716039. Onder
vermelding van ‘Missiecomité’. In de tussentijd gaan
we verder met het aanschrijven van Fondsen.
Kennismakingsrondje: Als nieuwe voorzitter wil je
graag weten wie in de andere parochies nog actief
bezig zijn. Als eerste is er een overleg geweest met
onze diaken Henri van Leuken, daarna vond er
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In memoriam emerituspastoor Ad van Loon
Vrij onverwacht is emeritus-pastoor Ad van Loon

Op donderdag 3 maart jl. heeft de plechtige

op 96-jarige leeftijd en in het 71e jaar van zijn

uitvaartdienst

priesterwijding op 22 februari 2022 overleden.

plaatsgevonden. Hij is begraven op het kerkhof in

met

gilde-eer

in

Leende

Leende. Moge emeritus-pastoor Ad van Loon nu

opvolger. Van hem mochten we onderstaande
tekst ontvangen.

PASTORAAL TEAM

Gebedsgroep
Sinds 2002 heb ik een gebedsgroep binnen
de woonwagenwereld. De deelname aan deze
gebedsgroep was in eerste instantie bedoeld voor
mensen die leefden binnen de cultuur van de
woonwagenwereld. Maar al snel werd de populariteit
van deze gebedsgroep bekend bij parochianen
in de dorpen van Zuidoost-Brabant. Uiteindelijk
bestaat deze groep uit enthousiaste mensen van
diverse culturen. Geloven en daarbij het gebed en
lezingen uit de bijbel hanteren, brengt mensen bij

De vele mooie en dankbare herinneringen aan hem,

thuiskomen in het huis van de Vader, waar plaats is

maken dit verlies draaglijk. Geboren op 2 april 1925

voor velen.

in Tilburg, is Ad van Loon na zijn middelbare studies
(= klein seminarie) en zijn studies aan het groot
seminarie op 3 juni 1950 tot priester gewijd. Hierna
werd hij benoemd tot kapelaan in Lith, vervolgens
in Geertuidenberg, Made en Roosendaal, waar hij
telkens enkele jaren verbleef om pastorale ervaring
op te doen. Op zaterdag 6 december 1969 werd
pastoor Van Loon geïnstalleerd in Leende en hier is
hij tot zijn dood als goede herder zeer verdienstelijk
geweest, zowel op kerkelijk als maatschappelijk
vlak. Samen met de parochianen mocht hij hier zijn

elkaar. In deze groep voelen wij ons broeders en

25-jarig, 40-jarig, 50-jarig, 60-jarig, 65-jarig en 70-jarig

zusters in Christus. Dit bracht twee leden van de

priesterfeest vieren. Vol dankbaarheid en met

gebedsgroep uit Geldrop er toe om ook hier, in onze

innerlijke vreugde blikt emeritus-pastoor Van Loon

Nicasiusparochie (Mierlo, Geldrop, Heeze, Leende en

terug op zijn onvergetelijke jaren in Leende, waar hij

Sterksel) een dergelijke gebedsgroep te starten. Dus

zich zo thuis voelde. De parochianen gingen hem ter

beste mensen, als u denkt dat u zich geroepen voelt

harte. Als geloofsgemeenschap in Leende hebben

of interesse heeft in deze gebedsgroep, dan bent u

we vele mooie, herinneringen aan hem. Hij leeft in

van harte welkom. En als u denkt: Ik kom nauwelijks

ons voort als een vroom priester, bij wie de liturgie

in de kerk, maar ik wil dit wel eens proberen. Beste

centraal stond, bescheiden, met de nodige humor,

meneer of mevrouw, dan bent u van harte welkom.

betrokken, rustig, aimabel en gastvrij. Met raad en
daad heeft hij zijn parochianen tot het laatste toe

Henri van Leuken, diaken (tel: 06-27346809).

bijgestaan.

Chrismamis
Bisdom Den Bosch
Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte
Donderdag

in

de

Sint-Janskathedraal

te

’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. Tijdens
deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun
wijdingsbeloften aan de bisschop. Ook wordt het
chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie
gezegend.
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 13 april om
19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele
bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de
priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal
assistenten en alle religieuze gemeenschappen in
ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte
welkom om de Chrismamis mee te vieren.
Deze viering is ook te volgen via: www.youtube.com
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Boek gelezen

PinksterChallenge

In haar sandalen
Kelly M. Wahlquist (Red.)

Ontmoet de vrienden van Jezus en ontdek met hen

van Jezus krijgen in een korte tijd te maken met veel

wat er ná Pasen gebeurt. In de PinksterChallenge

veranderingen. Steeds moeten zij zich aanpassen

2022 volg je Jezus vrienden voorbij de stilte. Ook

aan de gebeurtenissen die hen overkomen. Telkens

dit jaar heeft het familiepastoraat van Bisdom

vallen de vrienden stil, waarna ze hun vertrouwen

‘s-Hertogenbosch in samenwerking met de

hervinden. Bijvoorbeeld in het verhaal van de

Heilige Franciscusparochie in de Bommelerwaard

Emmaüsgangers herkennen de vrienden Jezus pas

gebeurtenissen van de laatste dagen van Jezus leven

die in de evangelieën voorkomen, begeleidt dit boek

een online spel gemaakt. Het is het verhaal van

op het moment dat zij stilzitten. In het verhaal van

– wanneer je met hem mee was gelopen, terwijl

de lezers op een biddende en creatieve tocht door

Hemelvaart en Pinksteren, het verhaal na de

Thomas zien we dat er na de stilte van Jezus dood,

Hij Jeruzalem binnenging, aanwezig was toen Hij

de Goede Week, Pasen en Pinksteren. Zes universele

stilte van Hemelvaart.

herkenning komt. Tot slot is het Hemelvaart en valt

gekruisigd werd en Hem kon omhelzen op Pasen?

vrouwelijke gaven vormen de leidraad van dit boek,

er opnieuw een stilte. Met Pinksteren krijgen de

Wat zou er door je heen gegaan zijn en wat zou je

dat op een verfrissende en vernieuwende wijze helpt

Het spel

leerlingen dan de kracht om na deze stilte verder

gedaan hebben? Hoe zou het je veranderd hebben?

om de Heilige Schrift te openen, stil te staan bij de

PinksterChallenge is een online groepsspel. De

te gaan. Ook wij mogen voorbij de stilte van de

‘In haar sandalen’ brengt tot een diepere relatie met

evangelieteksten over Jezus dood en verrijzenis,

begeleiders coördineren het spel en de deelnemers

coronacrisis. We mogen leren na een lange stilte,

Jezus en helpt om intiemer met Hem verbonden te zijn.

deze te betrekken op het eigen leven en de inzichten

nemen het vanuit hun eigen huis tegen elkaar op.

net als de vrienden, ons leven weer op te pakken, vol

Door de ogen van verschillende vrouwengestalten,

die daaruit voorkomen met anderen te delen.

Hiervoor heeft iedereen een smartphone en enkele

hoop en kracht, met hulp van de Heilige Geest.

De lijdensweg van Jezus door de ogen van vrouwen
Wat

als

je

getuigen

was

geweest

van

de

voorwerpen nodig.
Details
Het verhaal

Doelgroep:

De deelnemers volgen de leerlingen na de dood

communicanten,

en verrijzenis van Jezus. Iedere leerling heeft een

tienergroep, gezinnen of andere groepen in onze

eigen karakter, twijfels en angsten. Het is een groep

parochie.

vrienden die door moet gaan na een overweldigende

Nodig:

gebeurtenis met een vriend. Samen ontdekken

•

we hoe moeilijk deze reis was en wat dit verhaal
voor ons in onze tijd betekent. We ontmoeten de
Emmaüsgangers, varen mee met Thomas, we zijn
erbij als Jezus zijn vrienden verlaat én als Hij zijn

•

Het

spel

is

leuk

vormelingen,

voor

iedereen:

misdienaars,

Per deelnemend gezin of groep: een mobiele

Activiteiten van Jong Bisdom Den Bosch
Van meerdere kanten vernemen wij dat de activiteiten

Help mee met de P(ower) O(f) F(ire) 23 april 2022

van Jong Bisdom heel leuk en inspirerend zijn. Doe

Op 23 april 2022 is het weer tijd voor de Power of

je ook een keer mee? Voor een uitgebreid overzicht

Fire, een dag vol vuur voor de vormelingen van ons

verwijzen we jullie graag naar www.jbdb.nl.

bisdom in Den Bosch. Het wordt weer een dag vol

telefoon met WhatsApp;

Agenda:

Digitaal materiaal, zoals scorebord, opdrachten

22-23 april

en speluitleg (opvraagbaar bij de begeleider)
Duur: 60 tot 90 minuten

Helper stuurt. We beleven de stilte en ervaren hoe
de vrienden de hoop en kracht vinden om steeds

In onze parochie wordt de PinksterChallenge

weer door te gaan.

gespeeld in het weekend na Hemelvaartsdag.

workshops, springkussens en gezelligheid.
(Help mee met de) Power of Fire
jongeren

23 april

10:30 tot 15:00 uur 			
vormelingen

3 juli

Tuinfeest 				
tieners & jongeren

Na Pasen zal meer informatie, o.a. over aanmelden,
Het thema

op onze website staan. Dan kunt u uitleg over het

1 t/m 6 aug 2023

WJD Lissabon 2023 - Iedereen van

Het thema van de PinksterChallenge is: ‘Voorbij de

spel maar ook de namen en contactgegevens van de

16 t/m 30 jaar. Voor de wereld jongeren dagen (WJD)

stilte’ en past bij de huidige tijd en natuurlijk bij het

begeleiders vinden.

vind je specifieke informatie op: https://lisboa2023.org/.

Om te laten zien dat de Kerk in ons bisdom leeft en
vol vuur is, hebben we jouw hulp nodig.
Wil jij ook zorgen dat de vormelingen een dag beleven
die ze nooit meer vergeten, en zelf ook iets van het
vuur van de Geest proeven?
Binnenkort kun je je aanmelden om te helpen. Stay
tuned..deze te betrekken op het eigen leven en de
inzichten die daaruit voorkomen met anderen te
delen.

verhaal van Hemelvaart en Pinksteren. De vrienden
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Uitslag van de kerstpuzzels
Gewoonlijk zit de email-box van de redactie vol met goede oplossingen van de puzzels. Dit keer hebben we echter
niets mogen ontvangen. Waarschijnlijk waren de puzzels te moeilijk. We zullen er op letten en hopen dat jullie de
nieuwe puzzels weer met veel plezier zullen maken.
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.nicasiusnieuws@gmail.com

Doolhof
Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg
maar aan. Weet je wat Maria ontdekt als
ze bij het graf komt?

Woordzoeker

bewaker
heer
leven

zwaar
doeken
hof

liefde
genade
Johannes

pijn
graf
kruis

spot
haan
kus

Tomas
hart

lam
zegen

Zoek de woorden op de woordzoeker. De woorden staan in alle richtingen.
Bij 2 woorden staat een cijfer bij de beginletter, schrijf deze woorden op de stippellijn van de eerste regel.
Heb je alle woorden gevonden? welke 2 woorden blijven over? Schrijf deze woorden op de stippellijn op de 2e regel.
Jezus wil . . . . . in jouw . . . .
Hij geeft jou een . . . . . . . . . . .

