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Onze kerk kent het zogenaamde ‘gebed van de 
getijden’. Mensen die een kerkelijke wijding hebben 
ontvangen, beloven dit gebed van de getijden te 
bidden. Voor mijzelf is het een onmisbare bron van 
inspiratie. Ik tracht dit dus iedere dag te doen. In 
de kern Geldrop bidden we dit getijdengebed met 
enkele parochianen van dinsdag t/m vrijdag. Een van 
die gebedstijden is de zogenaamde ‘lezingendienst’. 
Deze wordt ook met name gehouden in de kloosters 
en wordt ook wel gekend onder de term ‘metten’.  In 
de kloosters is het meestal een gebedstijd die in de 
nacht of de vroege ochtend wordt gehouden. Voor 
anderen kan dit gebed op ieder moment van de 
dag gebeden worden. Deze lezingendienst bestaat, 
zoals het woord al aangeeft, onder meer uit een wat 
meer uitgebreide lezing uit de Bijbel. Heel bijzonder 
vond ik het dat in de maand juni de Bijbelse lezingen 
genomen werden uit de boeken Ezra en Nehemia. 
Deze Bijbelboeken spelen zich af in de zesde eeuw 
voor Christus. Jeruzalem is in 587 veroverd door de 
Babyloniërs. Een groot deel van de bevolking werd 
verbannen naar Babylon. Inmiddels is de Perzische 
koning Cyrus aan de macht gekomen. Deze koning 
verordent in 538 v. Chr. dat de verwoeste tempel in 
Jeruzalem weer opnieuw opgebouwd moet worden 
en dat de joodse mensen terug moeten gaan naar 
Jeruzalem om voor God de vereiste offers op te 
dragen. De koning hoopte hiermee dat de joodse 
mensen ook voor hem de zegen van God zouden 
afsmeken. De boeken Ezra en Nehemia handelen 
over de wederopbouw van Jeruzalem en van de 
tempel, over de hindernissen die de joden hierbij 
ondervinden en het herstel van de eredienst. 

Ik moet wel zeggen dat ik het als zeer wonderlijk 
ervoer dat juist deze Bijbelse teksten aangeboden 
werden op een moment – juni van dit jaar – dat ook 

wij in Nederland en in de Nicasiusparochie bezig 
zijn om de liturgie opnieuw op te starten. In mijn 
pastorale contacten van de afgelopen maanden viel 
mij op hoezeer een aantal kerkbezoekers de H. Mis 
hebben gemist. Toen ik op maandag 15 juni voor 
het eerste weer de H. Mis mocht doen samen met 
onze parochianen en vanaf die dag op verschillende 
plekken, was dat voor mij gewoon ontroerend om 
dat weer te mogen beleven.

De Joodse mensen hebben de eredienst in de tempel 
in Jeruzalem  geen drie maanden, maar 50 jaren 
moeten missen. Graag zou ik u/jou willen uitdagen 
om de Bijbelboeken Ezra en Nehemia eens te lezen, 
uiteraard rekening houdend met de historische 
context van toen. Wat mij bovenal opviel was het élan, 
het enthousiasme en de onderlinge verbondenheid 
waarmee de Joodse mensen te werk gingen en de 
eredienst hervatten. Daarnaast is er de solidariteit 
met arme volksgenoten. Ondanks de ballingschap 
is hun ijver voor God en hun geloof niet verflauwd. 
Integendeel. Het is eerder gelouterd en verdiept. 
Van harte hoop ik dat dit ook voor ons allemaal mag 
gelden. De moeilijke omstandigheden waaronder 
we de H. Mis hebben gevierd, de fysieke afwezigheid 
van de parochianen en de vreugde wanneer je dit 
weer opnieuw mag hernemen, hebben mij in elk 
geval geleerd welk een kostbaar goed de heilige 
Eucharistie is die we met elkaar mogen vieren. Van 
ganser harte hoop ik dat de coronacrisis naast onze 
solidariteit met al die mensen, die hier op allerlei 
manieren onder hebben geleden, ons ook mag doen 
ontdekken of herontdekken welk een groot goed we 
samen mogen delen in de Heer die onder ons wil 
zijn. 

Pastoor Sjef van der Maazen

Beste parochianen,

Het septembernummer van het Nicasiusnieuws ligt 
nu voor u. In dit nummer vindt u veel informatie over 
de periode van nu tot en met Advent. Inmiddels heeft 
pater Mervin officieel afscheid van ons genomen. 
Door de Coronatijd zal hij nog wel Missen blijven 
lezen, totdat hij onder normale omstandigheden 
terug kan gaan naar India. Verder heten we de nieuwe 
kapelaan voor onze parochie van harte welkom. In 
de komende tijd zal hij in alle kernen kennis komen 
maken. Wij wensen u veel plezier tijdens het lezen 
van nieuws en wetenswaardigheden uit onze eigen 
Nicasiusparochie. 

Inmiddels kunt u het Nicasiusnieuws ook per 
e-mail ontvangen. Als u een e-mail stuurt aan 
redactie@parochienicasius.nl  o.v.v. uw naam en 
adres, dan ontvangt u het Nicasiusnieuws voortaan 
alleen per e-mail. In ieder geval hopen we dat alle 
geïnteresseerden en weldoeners, woonachtig buiten 
onze parochiegrens, hiervoor gaan opteren.
We denken dat u deze uitgave weer met veel plezier 
zult lezen. Uw redactie probeert het parochieblad 
telkens weer verder te verbeteren. Enkele lezers  

 
 
 
zullen merken dat hun opmerkingen weer 
geïmplementeerd zijn. Mocht u suggesties hebben 
voor de volgende uitgave, dan houden we ons 
aanbevolen.
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Geloven is geluk (Nel Benschop)

Geloven is geluk; is gave van de Heer, 
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.

Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen
dan uit Zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.

Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
Je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je ’t met anderen wilt delen
bemerk je vol verwond’ring het wordt méér!

Armoede (Carla Pols)

Volgens de materialist
zat de kluizenaar
in de armoede

volgens de kluizenaar
zat de armoede
in de materialist

H. Paus Johannes Paulus II
Dit jaar vieren we het 
100e geboortejaar 
van de Heilige paus 
Johannes Paulus II. 
Geboren als Karol Józef 
Wojtyłain Wadowice 
(Polen), was hij onze 
paus in de periode 
1978 - 2005. Hij is in het 
jaar 2014  heilig verklaard door paus Franciscus op 
de zondag na Pasen in 2014. Een dag die speciaal 
is verbonden met H. Johannes Paulus II: hij heeft 

in 2000 deze dag uitgeroepen tot de Zondag van 
de Goddelijke Barmhartigheid en hij overleed op 
de vooravond van deze Zondag, terwijl een grote 
mensenmenigte op een overvol Sint-Pietersplein 
voor hem waakte en in gebed verbonden was. De 
jaarlijkse kerkelijke feestdag van deze heilige paus 
is vastgesteld op 22 oktober. In zijn homilie tijdens 
de plechtige ambtsaanvaarding op 22 oktober 1978 
was de kern van zijn boodschap: Weest niet bang. 
“Vreest niet”, de woorden die we vaak tegenkomen 
in de evangeliën: als de engel Gabriël zijn boodschap 
brengt aan Maria of als Jezus de apostelen over het 
meer nadert, wanneer hun boot dreigt te zinken in 
de storm: “Vreest niet”.

Als u iets meer wil weten over het leven van deze 
Heilige Paus, dan is de film Karol zeer aan te bevelen. 
Hij werd geboren in 1920 in het Polen van na de 
Eerste Wereldoorlog, het land dat vervolgens zo 
moest lijden onder de Tweede Wereldoorlog, 
ingeklemd tussen Nazi-Duitsland en Rusland. En 
daar, waar wij na de bevrijding in 1945 werkelijk onze 
democratische vrijheid terugkregen, kwam Polen 
onder het juk van het Stalinistisch Rusland te liggen. 
Als u zich verdiept in zijn leven tijdens die periode, 
dan krijgen zijn krachtige, vreugdevolle, liefdevolle 
blik en zijn woorden “Weest niet bang” de diepgang 
van een ware getuigenis. Een getuigenis wat het 
geloof in Jezus Christus, Zoon van de Levende God, 
voor een mens kan betekenen. Hoe een mens zich 
kan bevrijden van al het leed dat iemand in het leven 
kan overkomen, al het kwaad waar iemand mee 
geconfronteerd kan worden en ook hoe de mens 
zijn verlangen naar geluk dat in zijn ziel is geëtst, 
kan vervullen met de wetenschap dat God hem 
geschapen heeft en van hem houdt en hem altijd 
nabij wil zijn. Vanuit die bron krijgen de woorden uit 
het genoemde homilie van de Heilige paus Johannes 
Paulus II eeuwigheidswaarde: “Het absolute en 
zachtzinnige gezag van de Heer beantwoordt aan 
het diepste in de mens, aan de edelste aspiraties van 
zijn verstand, wil en hart. Dat gezag uit zich niet in 
machtsvoorkeur, maar in de liefde en de waarheid. 
Wees niet bang. Open, open de deuren wijd voor 
Christus.”

In de vorige editie van het Nicasiusnieuws hebben 

we een aanvang gemaakt met de uitleg over de H. 

Mis aan de hand van de ‘Catechesereeks over de 

Heilige Mis’ van Paus Franciscus (te vinden op www.

rkdocumenten.nl). In deze editie putten we uit: 5 De 

Openingsritus en 6 De Schuldbelijdenis:

Vandaag maken we een begin willen maken met de 

eucharistieviering zelf. De Mis bestaat uit twee delen: 

enerzijds de Dienst van het Woord en anderzijds de 

Eucharistie. Ze zijn onderling zo sterk met elkaar 

verbonden dat ze één daad van eredienst vormen. 

De viering vormt dus één geheel dat men niet mag 

opdelen. Voor een goed begrip trachten we de 

verschillende stappen, die elk op zich een aspect 

van onze menselijkheid kunnen raken en betrekken, 

te verklaren. Het is nodig deze heilige tekenen te 

kennen om de Mis ten volle te kunnen beleven en 

haar schoonheid geheel te kunnen proeven.

Wanneer het volk verzameld is, begint de viering met 

de openingsritus die bestaat uit de intrede van de 

voorganger(s), de begroeting (...), de schuldbelijdenis 

(...) waarin wij vergiffenis voor onze zonden vragen, 

het Heer ontferm U, het Eer aan God en het 

openingsgebed.

Het gaat om een biddend samenspel dat tot stand 

komt en meteen een aangrijpend moment kent, 

want wie voorgaat, nodigt allen uit de eigen zonden 

te erkennen. Allen zijn we zondaars. Ik weet het niet, 

misschien is er onder jullie iemand die geen zondaar 

is…Dat wie geen zondaar is de hand opsteekt, doe 

het alsjeblieft, zo kunnen we het allen zien. Er zijn 

geen opgestoken handen, goed zo: jullie zijn te 

goeder trouw! Allen zijn we zondaars. Daarover 

vragen we in het begin van de Mis vergiffenis. Dat is 

de schuldbelijdenis.

Door zijn soberheid, bevordert hij die houding die 

men moet aannemen om op waardige wijze de 

heilige geheimen te vieren, dat wil zeggen: door voor 

God en de broeders onze zonden te belijden en te 

erkennen dat we zondaars zijn. (…) Wat zou de Heer 

kunnen schenken aan wie in zijn hart al vol is van 

zichzelf, van het eigen welslagen? Niets, want wie 

verwaand is, kan geen vergiffenis ontvangen, omdat 

men zo vol is van zijn zogenaamde gerechtigheid. 

Denken we maar aan de parabel van de Farizeeër en 

de tollenaar, waarin alleen de tweede, de tollenaar, 

gerechtvaardigd, dat wil zeggen van zonden 

ontslagen, naar huis gaat. Wie bewust is van zijn 

eigen falen en nederig de ogen neerslaat, voelt dat 

de medelijdende blik van God op je rust. We weten 

uit ervaring dat slechts wie vergissingen toegeeft 

en verontschuldiging aanbiedt, kan rekenen op het 

begrip en de vergiffenis van de anderen.

Terwijl ze ons doet rekening houden met onze 

zwakheid, opent ze ons hart om beroep te doen op 

de barmhartigheid van God die omvormt en bekeert. 

Dat is wat wij doen in de schuldbelijdenis bij het 

begin van de Mis.

De Heilige Mis – deel 2

SACRAMENTENTER INSPIRATIE
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In het Paasnummer van het Nicasiusnieuws deed uw 

redactie een verzoek aan alle lezers om te verhalen 

over mooie bedevaarten die in de zomer zouden 

kunnen plaatsvinden. Dit verzoek werd geplaatst, 

niet wetende dat er een lockdown zou komen. 

Vandaar dat we hier willen vertellen over een korte 

reis, net voor de lockdown, naar de Basiliek van Onze-

Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming in Maastricht. In 

de volksmond wordt deze Basiliek ‘Sterre-der-Zee’ 

genoemd. 

Het bekende houten Mariabeeld dateert uit het 

begin van de 15e eeuw en werd in 1474 door een 

voorname edelman geschonken aan de paters 

Minderbroeders. Door opstanden in en bezettingen 

van de stad Maastricht, zwierf het beeld Sterre-der-

Zee lange tijd rond om in 1837 overgebracht te 

worden naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In 1903 

verhuisde het naar de huidige locatie, de kapel van 

deze basiliek. 

Het Mariabeeld kenmerkt zich door een gebogen 

vorm en een ongedwongen uitstraling, waarbij 

de speelse omgang met het Kind Jezus direct 

opvalt. Naar een Zuid-Europese gewoonte wordt 

het Mariabeeld en het Kind Jezus al eeuwen lang 

aangekleed. De kleur van de mantel is afhankelijk van 

de periode in het jaar. 

Sterre-der-Zee is één van de bekendste devoties van 

Maastricht en voor velen is het een vast ritueel om 

hier een kaarsje op te steken. Mocht u deze stad 

eens gaan bezoeken, laat het dan ook uw ritueel 

worden. Het viel ons op dat je er niet de enige bent. 

Er komen ongeveer duizend bezoekers per dag.

Wie van jullie ooit in noord-oost Polen komt, moet 
zeker langs het kleine dorpje Gietrzwald gaan. Het 
is een prachtige bedevaartsplaats die rust en vrede 
uitstraalt.  

In 1877 is Onze Lieve Vrouw, gedurende drie 
maanden, aan twee meisjes van twaalf en dertien 
jaar oud verschenen. Ze zagen Maria in de grote 
esdoorn op de troon tussen de engelen met Jezus 
op haar knieën. De meisjes vroegen: “Wie ben je?” 
Het antwoord was: “Ik ben de Heilige Maagd Maria.” 
Ze vroegen: “Wat wil je, moeder van God?” Ze 
antwoordde: “Ik wil dat je elke dag de rozenkrans 
bidt.”

Op de plaats van de Openbaring werd een kapel 
opgericht met het beeld van de Moeder van God. Het 
kruis is gemaakt van hout van de esdoorn waarop de 
Maagd Maria is verschenen.
Gelovigen nemen ook gezegend water mee uit de 

bron die op miraculeuze wijze is ontstaan in het 
heiligdom. De bron zou, op verzoek van de zienertjes, 
gezegend zijn door Onze Lieve Vrouw.

Vanaf de 17e eeuw zijn reeds vele gebedsverhoringen 
opgetekend van mensen die genezen zijn op 
voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Grietrzwald.

Er is een speciale commissie door de kerk 
opgesteld om de waarheid van de gebeurtenissen 
te onderzoeken. In 1977 erkende het Vaticaan de 
Openbaring in Gietrzwald officieel als een van de 12 
Mariaverschijningen ter wereld. De mis werd gevierd 
door de toekomstige Paus - kardinaal Karol Wojtyla.

Het is beroemd geworden als de enige plaats in 
Polen waar een door de Rooms Katholieke Kerk 
goedgekeurde verschijning van Onze Lieve Vrouw 
heeft plaatsgevonden. Het is dus naast Lourdes en 
Fatima de enige plek in Europa waar Maria volgens 

het Vaticaan echt is verschenen, in 1877. Volgens 
gelovigen sprak zij bij die gelegenheid zelfs Pools. 
Voor vele mensen is Gietrzwald een dierbare plek. 
Niet alleen vanwege de mooie kerk, maar ook het 

hele complex. Je kunt hier ook rustig wandelen langs 
de kruisweg van Jezus, of boven op de heuvel lopen 
met een schitterend uitzicht over de kerk en het 
landschap. 

Onze Lieve Vrouw van 
Gietrzwald

BEDEVAARTENBEDEVAARTEN

Sterre der Zee in Maastricht

Kruisweg in Gietrzwald
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Nieuw Maria altaar
Pastoor Van der Maazen had de wens dat er in de 
Mariamaand mei ook in Mierlo de mogelijkheid was 
om “bij Maria een kaarsje aan te steken en even te 
bidden”. Door een paar enthousiaste vrijwilligers is in 
korte tijd een van de halletjes van de kerk omgetoverd 
tot een tijdelijke ´Mariakapel´. 

Om een aantal praktische redenen is het niet wenselijk 
om deze tijdelijke situatie een permanent karakter 
te geven. Daar de mogelijkheid om door de week bij 
Maria te kunnen bidden toch in een behoefte voorziet, 
is er nu een alternatieve oplossing bedacht.

Door de week, tussen 9.00 en 12.00 uur is Lia van 
Heugten vaak in de kerk. De deur naar de sacristie 
van de kerk is dan open. U bent van harte welkom om 
een kaarsje aan te steken en even te bidden bij het 
schitterende Maria-altaar dat de Luciakerk rijk is.

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, 
maar onverhoopt toch voor een gesloten deur komen 
te staan, dan bent u welkom bij Rietje op de pastorie. 
Zij zal u dan graag verder helpen.

Deze openstelling van de kerk geldt voorlopig (juli 
t/m oktober 2020) als proef. Aan het eind van deze 
periode wordt besloten of de mogelijkheid tot een 
doordeweeks bezoek aan het Maria-altaar blijvend 
wordt.

Versterking gezocht
Deze keer vragen we uw aandacht voor de 
begraafplaatsen, maar nu voor een vrijwilliger die de 
administratie voor de drie begraafplaatsen in Geldrop 
wil verzorgen. De werkzaamheden vergen ongeveer 
een halve dag per week, op de tijden die voor u als 
vrijwilliger het beste uitkomen. Dit werk kan thuis 
achter de computer gedaan worden. Bij een begrafenis 
bestaan de werkzaamheden uit de volgende taken:
• Het invoeren van alle relevante informatie van 

de overledene en de nabestaanden in een 
computerprogramma.

• Via dit programma een rekening en grafakte 
opmaken en dat verzenden naar het 
parochiebureau. Het parochiebureau zorgt voor 
de verdere verwerking.

• De gegevens van de overledene invullen op de 
plattegrond van de begraafplaats.

Verdere werkzaamheden zijn:

• De gegevens die in het informatiebord bij de 
begraafplaatsen hangen, ‘up to date’ houden.

• Vragen van nabestaanden beantwoorden en 
eventueel een vervolg daarop geven.

• Aan het einde van het jaar, van de graven waarvan 
de termijn verlopen is, de nabestaanden een 
brief sturen met de vraag of ze de termijn willen 
verlengen of niet. Afhankelijk van een antwoord 
daarop, actie ondernemen.

• Nauw contact onderhouden met de beheerder 
van de begraafplaatsen.

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij accuraat 
werkt, een goed inlevingsvermogen heeft en flexibel 
met problemen kan omgaan. 

Heeft u interesse dan gaarne een mailtje aan 
redactie@parochienicasius.nl

Kluizenaar in onze 
parochie?
Tijdens de Corona-crisis legde de centrale overheid 
ons verschillende regels op. Zo dienden sociale 
contacten tot een minimum beperkt te worden. 
Velen werden daardoor noodgedwongen met het 
thema ‘eenzaamheid’ geconfronteerd. 

Vroeger kozen mensen regelmatig voor zelfopgelegde 
eenzaamheid en isolatie van de bewoonde wereld. 
Dit gebeurde meestal uit religieuze overwegingen. 
Zij werden heremiet of kluizenaar genoemd en 
leefden vrijwillig in een kluis. De eerste heremieten 
waren christelijke monniken, die zich in de tweede 
eeuw afzonderden in de woestijn van Egypte. Zij 
ontdekten dat stilte, eenzaamheid en matiging van 
voedsel en drank tot een verdere verdieping van 
het gebed leidden. De beroemdste kluizenaars uit 
die tijd zijn H. Paulus van Thebe en H. Antonius van 
Egypte. De laatste staat bekend als de vader van het 
kloosterleven: Antonius Abt.

Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw kenden 
we in de Nederlanden een kluizenaarstraditie. De 
grote vraag is dan ook of en waar er binnen de 
grenzen van onze huidige Nicasiusparochie een 
(religieuze) kluizenaar woonde. Navraag bij de 
plaatselijke Heemkundekring leerde ons dat hiervoor 
nooit bewijs is gevonden. Het niet voorkomen ervan 
zal vermoedelijk te maken hebben met het verbod 
op de uitoefening van de katholieke godsdienst in het 
staatsgebied der Nederlanden, dus ook in Brabant. 
Maar, in 1656 werd er in het land van Achel een 
katholieke grenskapel gebouwd. Deze grenskapel 
werd door Petrus van Eijnatten uit Eindhoven in 1686 
gekocht. Op deze plek stichtte hij een gemeenschap 
van kluizenaars. Op plaatsen waar een kluizenaar 

zich vestigde, ontstond meestal ook een kapel of 
gebedshuis. Aan het eind van de godsdienstoorlogen 
gingen de katholieke gelovigen uit onze regio 
naar deze grenskapel voor het bijwonen van een 
eredienst. Later groeide deze lokatie uit tot een abdij. 
Officieel heet deze abdij Onze-Lieve-Vrouw-van-La-
Trappe-van-de-Heilige-Benedictus, in de volksmond 
de ‘Achelse Kluis’. De abdij ligt nu op de grens van 
de gemeenten Hamont-Achel (B) en Heeze-Leende.

De Trappisten woonden lange tijd in de Achelse Kluis. 
Zij werden geïnspireerd door de leer van Benedictus.

Willibrordzondag 
Deze valt dit jaar op zondag 8 november. Wij vieren 
dat samen met de Protestantse Gemeente.

De Willibrordviering vindt plaats in de protestantse 
kerk ‘t Kruispunt in Geldrop op zondag 8 november 
om 10.00 uur. Degenen die aan deze oecumenische 
viering willen deelnemen, dienen zich aan te melden 
via de website van de Protestantse Gemeente 
Geldrop.

Programma najaar 2020
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. Wij willen u vriendelijk vragen 
om in de komende periode onze website www.
parochienicasius.nl, de nieuwsbrieven uit de kernen 
en de lokale media in de gaten te houden.

UIT DE KERNENUIT DE KERNEN
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Allerheiligen
Op 1 november vieren we het Hoogfeest van 
Allerheiligen. Wij denken dan meteen aan grote 
heiligen, zoals de heilige Stefanus,  of de heilige 
Theresa van het Kruis (Edith Stein) of de heilige 
moeder Theresa van Calcutta. Ook kennen we de 
patroonheiligen van onze kerken: H. Brigida, H. 
Catharina van Sienna. HH Maria en Brigida, Sint 
Martinus, H. Lucia en Sint Petrus. Verder heeft onze 
parochie een Mariakapel in Sterksel en één in Mierlo, 
de St-Janskapel in Leende en het Anthoniushuis met 
een kapel in Geldrop. En het is toch heel speciaal 
te noemen, dat in onze parochie de geboorteplek 
is gelegen van een van de heilige martelaren van 
Gorcum,  de Heilige Nicasius op het Nicasiusplèkske.  
Op de website (www.parochienicasius.nl) treft u van 
alle patroonheiligen een mooie beschrijving aan. 
De Rooms-Katholieke Kerk besteedt aan een groot 
aantal heiligen specifieke aandacht met een ‘eigen’ 
(hoog)feestdag. Maar er zijn veel meer heiligen, dan 
er dagen in een jaar zijn. En daarom worden op het 
hoogfeest van Allerheiligen ‘alle mensen geëerd die 
voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig 
verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is, dat zij 
door hun manier van leven een voorbeeld werden 
voor alle gelovigen’. (www.rkkerk.nl/allerheiligen-
en-allerzielen). Dus Allerheiligen gaat nog verder 
dan alleen de heiligen die officieel, na een lange en 
diepgravende procedure, door de paus in Rome 
heilig zijn verklaard. Wat is dat dan, heilig zijn, wat 
wordt daarmee nu bedoeld? In zijn audiëntie van 
19 november 2014 met de titel ‘Algemene roeping 
tot heiligheid’ (www.rkdocumenten.nl) besteedt 
paus Franciscus aandacht aan het begrip heiligheid. 
Twee citaten uit deze audiëntie: “Soms denkt men 
dat heiligheid betekent de oogjes sluiten en een 
gezicht trekken als op een prentje. Neen! Dat is geen 
heiligheid! Heiligheid is iets veel groters, iets diepers 

dat God ons geeft. Heiligheid is iets veel groters, 
iets diepers dat God ons geeft. Integendeel, we zijn 
geroepen heilig te worden precies door met liefde te 
leven en ons christelijk getuigenis te geven midden 
de dagelijkse zorgen. Ieder in de omstandigheden 
en in de levensstaat waarin je staat. (….). Geliefde 
vrienden, in de Eerste Brief van de heilige Petrus 
krijgen we deze aansporing: “Dient elkaar, als 
goede beheerders van Gods veelsoortige genade, 
met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Als 
iemand spreekt, moeten het Gods woorden zijn; 
als iemand een dienst bewijst, moet het zijn uit de 
kracht die God hem geeft. Zo wordt God in alles 
verheerlijkt door Jezus Christus ...” (1Pt. 4, 10-1). Dat 
is de uitnodiging tot heiligheid. Laten we haar met 
vreugde ontvangen en laten we elkaar steunen, want 
de weg naar heiligheid ga je niet alleen, ieder voor 
zich, maar je gaat samen, als het unieke lichaam dat 
de Kerk is, bemind en geheiligd door de Heer Jezus. 
Laten we met moed op deze weg van de heiligheid 
verder gaan.

Allerzielen
Op 2 november, de dag na Allerheiligen, vieren 

we Allerzielen. Allerzielen is geheel in het licht 

te plaatsen van de verrijzenis van Jezus Christus 

en terug te voeren op het 12e artikel van onze 

geloofsbelijdenis: “Ik geloof in het eeuwige leven”. 

Op Allerzielen bidden we voor de overledenen, dat 

zij in Gods aanschijn mogen leven. Door de directe 

verbinding met Allerheiligen, “wordt benadrukt dat 

Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aangezicht 

leven, als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige 

zaligheid, één gemeenschap vormt”. (Interkerk, www.

allerzielen.nl). 

Met de viering van Allerzielen treden we in een 

lange traditie van de kerk. In het jaar 998 bepaalde 
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abt Odilo van de abdij van Cluny, dat op de dag na 

Allerheiligen de gestorvenen op een bijzondere 

liturgische wijze moesten worden herdacht in 

alle kloosters die verbonden waren met Cluny. 

Vierhonderd jaar later was Allerzielen uitgegroeid 

tot een algemene herdenkingsdag in de Rooms-

Katholieke Kerk. Tijdens de H. Mis op Allerzielen, 

worden de namen van de overledenen van het 

afgelopen jaar opgenoemd. Als bij de uitvaartviering 

een kruisje met de naam van de overledene in de 

kerk is opgehangen, wordt dit kruisje bij Allerheiligen 

aan de nabestaanden gegeven. Rondom de viering 

van Allerzielen, worden meestal de graven op het 

kerkhof gezegend door de priester. Op de website 

van de parochie treft u hierover informatie aan.

De muziek in de RK kerk
Tijdens vieringen zoals Lauden, Eucharistie, Vespers 

en Completen, is de muziek een essentieel onderdeel 

van de liturgie. De gezongen Psalmen, vaste gezangen 

en liederen geven naast het gesproken woord een 

waardevolle aanvulling.

Het Gregoriaans wordt in onze kerk van oudsher 

gezongen. Hiernaast zijn de composities van bekende 

en minder bekende componisten veel gehoord. De 

kerkmuziek wordt veelal gezongen in het Latijn maar 

door de jaren heen worden de liturgische gezangen 

ook in de landstaal vertolkt. 

Binnen de Nicasiusparochie zingen in de diverse 

kerken koren muziek, al dan niet begeleid door 

het orgel of anders instrumentaal. Deze muziek 

geeft telkens weer een waardevolle aanvulling aan 

het gesproken woord. Een van de kerken binnen 

de Nicasiusparochie is H. Martinus kerk in Heeze. 

Deze stijlvolle parochiekerk bezit twee orgels. 

Een elektronisch Johannesorgel, voor naast het 

priesterkoor om o.a. het dameskoor te begeleiden. 

Achter in de kerk, hoog boven op het doksaal, staat 

het groot pijporgel. Het instrument is gebouwd door 

diverse orgelbouwers, waarbij de firma Vermeulen 

uit Weert de meeste inbreng gehad heeft.

 

In 2007 voerde orgelbouwer Nico van Duren de 

laatste werkzaamheden uit aan het orgel. We 

mogen ons gelukkig prijzen dat het bisdom en het 

kerkbestuur toestemming gegeven hebben om het 

orgel in het najaar schoon te maken, te renoveren 

en te stemmen. Het zal na afloop weer in volle luister 

klinken. Door omstandigheden is het groot-orgel de 

laatste jaren nauwelijks bespeeld en daardoor in de 

vergetelheid geraakt, wat erg jammer is. Het is een 

prachtig instrument, geschikt voor de begeleiding 

van zangkoren, maar zeker ook te gebruiken als 

concertorgel. Het orgel bezit 25 registers, waaronder 

naast de symphonische klankkleuren diverse 

´tongwerken´ (trompet/hoornklanken) met diverse 

speelhulpen en zwelwerk, te bespelen op twee 

manualen en pedaal.

Organiste Eva Korsakova en dirigent/cantor Pieter 

Dohmen hebben gemeend het orgel weer voor 

de eredienst te gebruiken. Zodoende klinkt iedere 

zondag tijdens de viering het groot-orgel, dat voor 

begeleiding van de cantor/koor zorg draagt. De 

mooie warme klanken verspreiden zich eindelijk weer 

door het kerkgebouw, wat door de vele bezoekers 

zeer gewaardeerd wordt. Nu is de kerkmuziek in 

de Martinus weer een waardevolle verrijking van de 

liturgie. Komt u ook eens luisteren?

UIT DE KERNEN
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Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling 

onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-

zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig 

pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n 

best. Maar juist het omzien naar elkaar, moet in deze 

tijd van corona heel anders vormgegeven worden 

dan voorheen. 

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend 

zijn, zoeken we op andere manieren digitaal contact 

met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook 

diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen 

mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 

Als parochie zien we naar elkaar om en in de  

toekomst blijven we naar elkaar omzien, zowel 

online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het 

is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te 

merken dat we dit samen kunnen.

Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd 

wordt om een extra financiële bijdrage. Wij hopen 

van harte dat u die oproep beantwoordt. Want 

omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u 

mee? Alvast bedankt! 

Nieuw bestuurslid

Graag willen wij u mededelen dat onze bisschop 
op 13 augustus jl. de heer A.J.M.M. (Ton) van der 
Sande als bestuurslid van onze parochie Heilige 
Nicasius heeft benoemd. Hij is 54 jaar en woont in 
Leende. Ton van der Sande was in onze parochie 
eerder actief als secretaris / penningmeester van 
de Leendse begraafplaatscommissie. Wij zijn blij 
dat hij met zijn deskundigheid en enthousiasme 
het parochiebestuur komt versterken. Vanaf deze 
plaats wensen wij hem succes en veel plezier met 
deze benoeming.

Nicasiusnieuws  
ook per e-mail
ontvangen? 

Op verzoek van onze lezers die begaan zijn met het 

milieu, wordt het Nicasiusnieuws ook per e-mail 

verspreid. 

Mocht u dit wensen, wilt u dan zo vriendelijk zijn 

om een mailtje aan redactie@parochienicasius.nl te 

sturen onder vermelding van uw naam en adres. 

Vanaf het volgende nummer ontvangt u dan het 

Nicasiusnieuws alleen nog per e-mail. Mocht uw 

mailadres in de toekomst wijzigen, verzoeken we u 

de redactie daarvan in kennis te stellen. U blijft dan 

op de hoogte van alle activiteiten in onze parochie.

BESTUUR

Op vrijdag 13 maart 2020 is op 63-jarige leeftijd te 
Stramproy pastoor Ed Mutsaerts overleden. Pastoor 
Mutsaerts had al geruime tijd te kampen met ernstige 
gezondheidsklachten. De laatste maanden moest hij 
echter steeds meer van zijn krachten inleveren. Pastoor 
Mutsaerts is in 1981 priester gewijd voor het bisdom 
Roermond. Daar is hij op verschillende plaatsen 
pastoraal met grote ijver en toewijding actief geweest. 
Helaas moest hij zich in 2008 terugtrekken uit de 
pastoraal wegens ernstige gezondheidsklachten. Op 
dat moment was hij werkzaam in Nederweert. Gelukkig 
vond hij een goede opvang bij zijn priesterbroer Rob 
Mutsaerts te Heeze. Gedurende die tijd heeft pastoor 
Ed Mutsaerts ook geassisteerd in Geldrop. Korte 
tijd is hij zijn broer Rob, na diens bisschopswijding, 
opgevolgd als pastoor te Heeze. Vanaf mei 2011 heeft 
Pastoor Ed samen met Pastoor Deken Spooren een 
pastoraat opgenomen in Budel en vervolgens vanaf 
januari 2014 in Valkenswaard. In het voorjaar van 2018 
openbaarden zich opnieuw gezondheidsklachten, 
waardoor hij later zijn intrek moest nemen in 
zorgcentrum Rust in Roy te Stramproy. Daar is hij 
liefdevol bijgestaan door verpleging, familieleden en 
vrienden.

We herinneren pastoor Ed Mutsaerts als een zeer 
toegewijde priester, een biddende mens, die vanuit 
een diepe innerlijke overtuiging de geheimen van ons 
geloof vierde. Daarnaast kennen velen hem als een 
heel hartelijk en meelevend priester,  die dicht bij de 
mensen stond. Vanuit die innerlijke verbondenheid 
met Christus was hij bijzonder begaan met mensen. 
Gelukkig kon hij ook samen met mensen op zijn tijd 
genieten van het leven. We herinneren pastoor Ed 
ook als een zeer collegiale priester, die altijd bereid     

     Ed Mutsaerts
 
was om medepriesters te helpen in pastorale situaties. 
Met verdriet, vanwege zijn vroege heengaan, maar met 
grote waardering en dankbaarheid voor wie hij was, 
kijken we terug op zijn verdienstelijke priesterleven. 
Moge hij rusten in vrede.

In memoriam pastoor  
Ed Mutsaerts

Actie extra Kerkbalans
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In mijn pastorale werk als diaken kom ik vaak vragen 
tegen over dit ambt. Velen verwarren het ‘diaken zijn’ 
als hulpje voor of van de pastoor. Dit is een misvatting. 
De diaken en de priester staan samen onder de 
bisschop. De bisschop heeft het volledig ambt en heeft 
zijn taken verdeeld onder de priesters en de diakens. 
Maar vanwege de organisatievorm is de diaken in ons 
bisdom altijd bij een pastoor geplaatst. Ik zeg heel 
bewust in ons bisdom, omdat in andere gebieden van 
de wereld de diaken vaak een regionale functie heeft en 
dus rechtstreeks onder de bisschop staat. Het woord 
diaken komt uit het Grieks en betekent tafeldienaar of 
verbindingsman. Velen spraken toen Grieks en dit is 
ook voor een bepaalde tijd de taal van de Christenen 
geweest. Pas later is het latijn als kerktaal gekomen, 
omdat toen het overgrote deel van de gelovigen alleen 
latijn sprak. De functie van diaken is ontstaan in het 
begin van onze Christengemeenschap, omdat er 
een grote nood was onder de gelovigen. In het boek 
Handelingen van de apostelen, dat na het jaar 70 is 
geschreven, lezen we in hoofdstuk 6 vers 1 tot vers 6 
over het ontstaan van het diaconaat in de vroege kerk 
van het Christendom. In andere brieven in de bijbel 
lezen we over de diakens die allerlei taken uitoefenen 
ter ondersteuning van de geloofsgemeenschap. 
Toch is in de Rooms Katholieke Kerk het permanente 
diaconaat een tijdlang weg geweest. Het ambt van het 
permanente diaconaat is in 1965, tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie in ere hersteld. Waarom? In het 
begin van 1800, het begin van de industriële revolutie, 
trokken vele mensen naar de verstedelijkte gebieden 
van Europa. Men dacht daar geld te kunnen verdienen 
voor het levensonderhoud van het gezin. Het resultaat 
was armoede en verpaupering van de stadswijken. De 
Charitasorganisaties, die vooral vertegenwoordigd 
waren in de industriële gebieden van Duitsland en 
Frankrijk, vroegen aan de paus om een adequate 
oplossing voor de steeds groeiende armoede. 

Ook constateerde men een verwijdering tussen de 
toenmalige maatschappij en de Kerk. De arme en vaak 
ongeletterde bevolking koos steeds vaker voor de zijde 
van organisaties die voortgekomen waren uit de sociale 
revolutie. De Tweede Wereldoorlog was uiteindelijk 
de druppel die de emmer van nood deed overlopen. 
Men zocht dus in de naoorlogse jaren naar een goede 
oplossing. In het Tweede Vaticaans Concilie koos men 
voor de herinvoering van het permanente diaconaat, 
als brugfunctie tussen Kerk en maatschappij. De 
diakens moesten gehuwde mannen zijn die met één 
voet in de maatschappij stonden en met één voet in 
de Kerk. De diaken werd de vertegenwoordiger van de 
Kerk in de kantoren en de werkvloer van de industrie. 
De diaken kreeg tot taak het sociale gezicht van onze 
geloofsgemeenschap en dus de liefde van God weer 
te geven. De God van liefde en trouw opnieuw onder 
de mensen te brengen. Daar waar relaties worden 
opgebouwd, worden ook feesten gevierd en komen 
mensen bij elkaar. Vanuit dit gegeven en de traditie 
zijn de taken van de diaken: verkondiging, liturgie en 
de diaconie. Daarom ben ik blij dat ik in mijn eerste 
deel van mijn diaconaat deel heb uitgemaakt van 
een pastoraal team en werknemer ben geweest in 
de industrie. Tijdens deze periode kreeg ik van de 
bisschop ook nog de benoeming tot diaken voor het 
Woonwagenpastoraat. Op deze wijze probeer ik met 
de hulp van God de zeven werken van barmhartigheid 
weer te geven. Het antwoord geven aan de oproep van 
God is alleen mogelijk geworden, omdat mijn vrouw 
en onze kinderen mij onvoorwaardelijk steunen. Aan 
hen ben ik veel dank verschuldigd. Ik hoop dat ik nu 
wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over het 
permanente diaconaat en zijn bedienaar.

Met een broederlijke groet,
Henri van leuken, diaken.

Dag van de armen – 
Diaconaal Fonds 14 - 15  nov.
Sinds 2016 is dit weekend uitgeroepen als dag van de 
armen. Deze dag van de armen is als voorbereiding 
voor de laatste zondag in ons kerkelijk jaar ‘het 
hoogfeest van Christus, Koning van het heelal’. Jezus 
is de Koning van de Liefde en Hij identificeert zich 
met de geringe en arme mens in de wereld. Jezus 
vraagt ook aan zijn vrienden om het leven te richten 
op werken van barmhartigheid. Als wij de vrienden 
van de Heer zijn, dan mag ons geloof een geloof zijn 
aan de levende God en dat kunnen wij laten zien in 
onze daden. 

Dit weekend collecteren wij voor het diaconaal 
fonds van onze Nicasiusparochie. Met dit diaconaal 
fonds helpen wij mensen die bekneld zijn geraakt 
in de problemen en moeilijkheden van het leven. 
Wij helpen onze geloofsgenoten, maar ook andere 
mensen van goede wil, willen wij als Christenen 
bijstaan in hun nood.

Diaken Henri van Leuken wil ik graag een beroep 
doen op uw vrijgevigheid ten aanzien van de 
geringe en arme mens in deze wereld, met 
name in onze Nicasiusparochie. Bij voorbaat 
dank voor uw vrijgevigheid en bijdragen in onze 
geloofsgemeenschap.

Hij werd geboren op 10 januari 1924 in Heeze op de 
ouderlijke boerderij in buurtschap Kreijl, naast het 
St. Nicasiusplekske. Op 7 juni 2020 is hij op 96-jarige 
leeftijd overleden in Regina in Canada.
De levensloop van Piet begon thuis op de boerderij 
en eerst op latere leeftijd voelde hij zich geroepen 
tot het priesterschap. Hij maakte voorbereidende 
studies op de Latijnse school in Gemert, maar 
omdat in die tijd in Nederland voldoende priesters 
waren, vertrok hij in 1955 naar Canada waar een 
priestertekort was. Hij studeerde filosofie in Londen, 
Ontario en theologie in Regina/Saskchwan in Canada. 
Op 3 juni 1961 werd hij in Regina tot priester gewijd.
Veel Heezenaren en parochianen kennen Piet van 
zijn broer Kees Nijssen, de vroegere koster van de St. 
Jansparochie op Strabrecht en van Jan Nijssen, die in 
onze parochie actief is geweest in de jeugdzorg.
Ongeveer iedere vijf jaar kwam Piet naar Nederland 

en Heeze om zijn familie en vrienden te bezoeken. 
Zijn 40-jarig priesterfeest vierde hij in Heeze op 
zondag 19 augustus 2001 tijdens een plechtige 
Eucharistieviering met aansluitend een receptie in 
de Gouden Leeuw. Ook zijn gouden priesterfeest 
vierde hij in Heeze op zondag 8 augustus 2011 met 
een Eucharistieviering in onze St. Martinuskerk. Na 
de H. Mis was er gelegenheid tot feliciteren in het St. 
Martinushonk.
In Heeze is geen naaste familie meer woonachtig. 
Al zijn broers en zussen zijn overleden en via een 
familielid zijn wij op de hoogte gebracht van zijn 
overlijden. Hij was in Canada een zeer gezien persoon 
en gerespecteerde priester, die veel werk heeft 
verricht. Op zaterdag 13 juni 2020 is Piet tijdens een 
plechtige uitvaart, gecelebreerd door de bisschop, 
begraven. Moge hij rusten in vrede.

In memoriam Piet Nijssen De diaken
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In het eerste weekend van juli jl. vierden twee van 
onze missionarissen dat zij 50 jaar geleden tot 
priester werden gewijd. Pater Willem Kerkhof vierde 
dit gouden priesterjubileum in Malawi. Hij is daar al 
vele jaren werkzaam in de missie en nog steeds actief. 
Hij zet zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling en 
gezondheid van de bevolking van Malawi. Dat dwingt 
respect af. Als pater Kerkhof weer onze parochie kan 
bezoeken, zullen we nog eens bij dit mooie jubileum 
stil staan.

Ook pater Piet de Bekker vierde dat weekend zijn 
gouden priesterjubileum. Hij is door corona wat 
langer in Nederland en zodoende werd dit in Heeze 
gevierd. Zijn studie begon destijds in Sterksel. 
’s-Ochtends op een bepaalde tijd stond hij op het 
station van Eindhoven, klaar voor de trein naar Weert. 
Alleen deze trein zou even in Sterksel stoppen. Er 
was daar een provisorisch aangelegd perron. Hij 
sprong uit de trein en een weg terug leek niet meer 
mogelijk... De witte paters haalden hem op. Na vele 
jaren van studie werd hij door zijn geliefde bisschop, 
Mgr. Zwartkruis in Haarlem gewijd. 

Tijdens de priesterwijding was het buiten 14 graden 
en bewolkt. Ook boven onze katholieke kerk hingen 
destijds wolken. Vele geestelijken traden uit. Met 
overtuiging roeide pater de Bekker tegen de stroom 
in. Dat duidt op een krachtige en standvastige 

persoonlijkheid. Juist dit heeft hem geholpen om dit 
gouden jubileum te halen.

In Nigeria zorgt pater de Bekker voor de juiste 
balans en zien de studenten hem als een rots in de 
branding. Iets wat in het opleidingshuis van de witte 
paters ter plaatse heel goed van pas komt. In de 
volksmond spreken we over de congregatie van witte 
paters, maar de eigenlijke naam is Missionarissen 
van Afrika. Dat past nu ook beter omdat bijna 85% 
van de roepingen voor de congregatie in Afrika zijn. 
Dat is ook de reden dat er nu over wederkerige 
missie wordt gesproken. Afrikaanse missionarissen 
gaan in de toekomst op missie. Wie weet waar we ze 
gaan tegenkomen.

Het is voor pater De Bekker heel inspirerend om 
als katholiek in Afrika te leven: de Kerk groeit daar 
enorm en de Missen worden uitbundig gevierd. 
Dat geeft de gelovigen en hem veel energie. Moge 
deze energie hem de komende jaren in goede 
gezondheid vergezellen. Wij hopen dat wij nog vele 
mooie verhalen van hem mogen horen, maar ook 
dat de congregatie van witte paters nog lang van zijn 
werkzaamheden mag genieten. 

Het parochiebestuur en het pastorale team 
feliciteren beide paters heel hartelijk met hun gouden 
priesterjubileum en wensen beiden alle goeds toe.

De buitenmis ter viering van Maria ten Hemelopneming 
kent een lange traditie in Heeze. Dit jaar kreeg deze 
viering een bijzonder tintje als afscheidsviering 
van Pater Mervin. Het daadwerkelijke vertrek van 
Pater Mervin is onbekend, vanwege de corona-
reisbeperkingen. 

De H. Mis werd door Pater Mervin als hoofdcelebrant 
gevierd met Paters Piet en Jozef de Bekker en kapelaan 
Harold van Overbeek als mede-celebranten. Kapelaan 
Van Overbeek uit Ommel had prachtige Maria-
kazuifels meegebracht. De kleurrijke gildes Sint Agatha 
en Sint Joris zorgden voor een extra feestelijk tintje. 
De cantor Pieter Dohmen en organiste Eva Korsakova 
zorgden voor mooie liturgische muzikale begeleiding. 
Pater Mervin sprak in zijn preek over zijn roeping 
als missionaire priester van de congregatie Heralds 
of Good News. Tien jaar geleden kwam hij naar 
Nederland, zoals hij zei met zijn talenten en met zijn 
tekortkomingen en moest hij Nederlands leren. Pater 
Mervin bedankte iedereen die hem geholpen heeft 
tijdens zijn missie in Nederland. Terug in India zal hij 
leiding geven aan een opvangcentrum voor mensen 
met sociale en psychiatrische problemen. Hij wil bij 
dit opvangcentrum een groentetuin aanleggen waar 
bewoners op therapeutische basis kunnen tuinieren. 

Joep Baggerman sprak namens het parochiebestuur 
over de devotie waarmee Pater Mervin de H. Mis viert. 
Zo bidt hij voorafgaand aan de H. Mis samen met de 
kosters, acolieten en misdienaars altijd een Wees 

gegroet. Verder geeft Pater Mervin in zijn preken vaak 
met ‘een verhaaltje’ een boodschap mee. Toen was 
er één voor Pater Mervin met de boodschap dat hij 
graag de geloofsgemeenschap van dienst is en dat zijn 
gastvrijheid op de pastorie leidt tot een gezelschap 
van circa 70 personen die jaarlijks zijn verjaardag 
komen vieren.
Toon Bosmans van het gemeentebestuur vertelde 
over een onbekend talent van Pater Mervin. Jaarlijks 
nemen vertegenwoordigers van het gemeentelijk 
en kerkelijk bestuur aan het Koningsschieten bij het 
gilde deel. Eens stal Pater Mervin daarbij de show: Hij 
schoot gelijk de vogel er af.
In zijn dankwoord sprak pastoor Van der Maazen 
over Gods roeping om Jezus Christus te volgen en 
zeer speciaal over de roeping tot het priesterschap. 
Dankzij het beantwoorden aan deze roeping is Pater 
Mervin als missionaire priester dienstbaar geweest 
aan onze parochie en die in Maarheeze. Namens de 
parochie sprak hij daar zijn grote waardering over 
uit en bedankte Pater Mervin hartelijk. Ook wees 
Pastoor Van der Maazen op de Paters Piet en Jozef 
de Bekker van de Witte Paters, die door hun roeping 
als missionarissen vanuit Nederland op missie zijn 
gegaan. 
Ondanks de hitte was een groot gezelschap naar de 
pastorietuin gekomen. Velen trotseerden de warmte 
om Pater Mervin na afloop persoonlijk te kunnen 
bedanken. Zo toonde deze zondagse H. Mis in de 
Heezer pastorietuin de vrede en eenheid van de 
wereldkerk. Mogen er nog vele volgen.

Gouden priesterjubilea
Afscheid Pater MervinPater Piet de BekkerPater Willem Kerkhof

PASTORAAL TEAM
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Wanneer ik denk aan mijn terugkeer naar Geldrop 

en omstreken. 

En wanneer mij dan de vraag wordt gesteld wat ik daar 

dan zou willen gaan doen. Dan denk ik allereerst aan 

mensen in Persona Christi – dus namens Christus – 

bij te staan op de scharniermomenten in hun leven. 

Op die scharniermomenten wordt er meestal een 

sacrament gevierd.

Dit kan zijn het Laatste Sacrament wanneer het 

einde van iemands aardse leven in zicht begint te 

komen. Zo’n scharniermoment kennen we ook aan 

het begin van iemands leven; bij het sacrament van 

het Heilige Doopsel. Maar, ik denk dat wij elkaar het 

meeste zullen zien op zondag; Op de dag van de 

Verrijzenis van de Heer waarop wij het sacrament 

van de Eucharistie met elkaar zullen vieren.

Toen Paus Franciscus tot paus was gekozen zei hij, 

direct na zijn verkiezing tot opvolger van Petrus 

staande op de loggia: ,,Wilt u voor mij bidden?”

Nu heet ik geen Franciscus, maar ik wil u wél vragen 

voor mij te bidden, en voor alle leden van het 

pastoraal team. Dat wij u als pastores nabij mogen 

zijn op de scharniermomenten in uw leven.   

Laten we als gemeenschap van katholieken Christus 

proberen na te volgen.

 

 

En navolgen betekent: ‘Niet zélf voorop willen lopen!’

De Heilige Ignatius van Loyola zei het elke morgen bij 

zijn ochtendgebed tegen Christus: “Wat wilt U dat ik 

vandaag voor u doe?” 

Mogen wij dat zinnetje - elk van ons afzonderlijk - in 

ons achterhoofd houden. Laten we op die manier 

achter Christus aangaan. Hij weet de weg! Sterker 

nog: Hij is de Weg. Wanneer we dat proberen dan 

zie ik met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Ik wil eindigen zoals kapelaan Odekerke eindigde in 

zijn eerste preek die hij mocht houden in zijn nieuwe 

parochie. Hij zei tegen de mensen:

“Geef mij uw vriendschap, en aanvaard de mijne!”

Hartelijke groet,

Kapelaan Hans van der Donk

LAATSTE NIEUWS

Beste mede-
parochianen

Onze bisschop Mgr. de Korte  heeft kapelaan Hans 

van der Donk per 1 oktober a.s. benoemd tot 

kapelaan van onze Nicasiusparochie. Als pastoraal 

team en parochiebestuur zijn we heel blij met de 

benoeming van deze – mogen we toch wel zeggen – 

oude bekende van ons.  

Kapelaan Van der Donk is in 2010 door Mgr. Hurkmans 

tot priester gewijd. In die tijd was hij werkzaam in de 

toenmalige Brigidaparochie te Geldrop. Bij de komst 

van ondergetekende in 2011 heeft hij het pastoraat 

in de toenmalige parochie St. Martinus en St. Jan te 

Heeze op zich genomen. In die jaren heeft hij met 

enorm veel plezier, enthousiasme en toewijding zijn 

pastorale arbeid verricht. Verder heeft hij destijds 

verschillende initiatieven ontplooid, zoals een groep 

van biddende moeders en de zogenaamde frites-

club (een samenkomst met catechese en gezelligheid 

voor  oud-vormelingen). Helaas moest kapelaan Van 

der Donk vanwege een nieuwe benoeming al na 

korte tijd uit Heeze, waar hij met zoveel plezier heeft 

gewerkt, vertrekken. 

Des te meer zijn we er verheugd om dat de kapelaan 

door deze nieuwe benoeming opnieuw deel uit gaat 

maken van ons pastorale team. Hij is benoemd tot 

kapelaan van heel onze Nicasiusparochie en niet 

voor één specifieke kern. De precieze  taakverdeling 

zal nog besproken worden. Deze taakverdeling zal 

echter zodanig  zijn, dat kapelaan Van der Donk – 

evenals de andere leden van ons pastorale team  

– actief zal zijn in alle geloofsgemeenschappen van 

onze Nicasiusparochie. Van harte wensen we onze 

kapelaan toe dat hij spoedig en goed mag wennen in 

de nieuwe – en tegelijkertijd vertrouwde – situatie en 

we wensen hem alle goeds en Gods zegen toe bij het 

pastorale werk in onze Nicasiusparochie.

Namens het pastoraal team en het bestuur,

Pastoor Sjef van der Maazen

Welkom kapelaan 
Hans van der Donk

Kapelaan Hans van der Donk
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Het heerlijk avondje nadert. De Kerk viert zijn 

feestdag op 6 december. Veel mensen denken dat 

het om een legende gaat. Maar hij leefde ècht. De 

Heilige Nicolaas werd rond 270 geboren in Lycië in 

het huidige Turkije. Zo‘n dertig jaar later werd hij 

bisschop van Myra, een stad aan de zuidkust van 

Klein-Azië. Hij was een van de deelnemers aan het 

concilie van Nicea en leverde zijn bijdrage aan het 

opstellen van onze geloofsbelijdenis. Zijn sterfdatum 

is niet precies bekend, maar dat moet tussen 340 en 

350 zijn geweest. Begin zesde eeuw verbreidde zich 

zijn verering. Aanvankelijk in het Byzantijnse rijk, maar 

later in 1087 ook in Europa. Er zijn veel wonderen aan 

hem toegeschreven. Daarover gaan verschillende 

verhalen, maar feit en fictie lopen mogelijk door 

elkaar. Vroeger vond je nogal eens een mandarijntje 

in je schoen. Dat verwijst naar het eerste verhaal: Een 

man met drie huwbare dochters miste het geld voor 

de bruidsschat en Sint Nicolaas redde het drietal van 

prostitutie door ze elk te voorzien van een ronde 

buidel met geld. Misschien is hierop ook het strooien 

met snoepgoed terug te leiden. Een tweede legende 

gaat over drie onschuldige officieren die ter dood 

waren veroordeeld en in een toren gevangen zaten. 

Dit gebeurde ten tijde van keizer Constantijn, die 

hierover in een droom werd geïnformeerd, daarop 

de hulp van Sint Nicolaas inriep en zo hun leven 

redde. Van dit verhaal is een andere variant meer 

bekend. In die legende betreft het drie kindertjes 

die door een boze herbergier zijn geslacht en in een 

pekelton gestopt. De heilige Nicolaas ontdekte dat 

en wekte ze weer tot leven. Sindsdien is hij de grote 

kindervriend.

Hoe Sint Nicolaas wereldwijd faam verwierf en de 

gewoonte heeft hoog over daken te rijden, wordt 

toegeschreven aan een derde legende. Op de 

Middellandse Zee is een zeilschip in nood en de 

zeelieden roepen in wanhoop de hulp van Sint 

Nicolaas in. Hij verschijnt persoonlijk hoog in de mast 

en maakt het tuig los, zodat de matrozen de zeilen 

kunnen reven. Zo werd hij de patroon van zeelieden 

en vissers. Hij is ook de patroon van Rusland. 

Misschien worden kinderen daar op 6 december 

extra verwend. 

GEZINNEN

Als geloofsgemeenschap hebben we een 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Eigenlijk vormen we, 
als gelovigen, met elkaar een groot gezin. Hoe komen 
we bij deze uitspraak? In het Evangelie van Mattheus 
kennen we een passage waarin we lezen dat Jezus met 
mensen een bijeenkomst heeft in een woning. Dan 
wordt er een bericht doorgegeven dat zijn moeder en 
zijn broeders buiten staan en met Hem willen spreken. 
Jezus grijpt deze gelegenheid aan om zijn toehoorders 
te vertellen wie het gezin van God vormen. Hij stelt 
aan de aanwezigen de vraag: Wie is mijn broeder of 
zuster of moeder? Vanuit de menigte komt er geen 
antwoord. Jezus beantwoordt de vraag zelf door te 
vertellen dat de broeders, de zusters of de moeder 
van Jezus degene zijn die luisteren naar het Woord 
van God en er ook naar handelen. Dus als wij in ons 
leven proberen te luisteren naar ons goed gevormd 
geweten, dan horen wij het Woord van God in ons hart 
en zijn we een broeder of zuster of moeder van en 
voor elkaar, zoals Jezus dat bedoelt. 
De apostel Paulus zegt dat wij als gedoopten het 
lichaam van Jezus hier op aarde vormen. En zoals in ons 
lichaam elk onderdeel een taak is toegemeten, zo geldt 
dat ook voor de gelovigen die het lichaam van Christus 
vormen hier op aarde. Iedere gedoopte heeft een taak. 
Maar niet voor iedereen is het duidelijk welke taak hij 
of zij heeft. Om dat aan de weet te komen, hebben we 
het gesprek met een mede broeder of zuster nodig, 
die we kunnen vertrouwen. Maar we willen niet altijd 
luisteren naar het advies dat ons gegeven wordt. We 
hebben zelf een gedachte of een wens en als dat 
niet in overeenstemming is met het gegeven advies, 
dan hebben we een probleem. In deze gevallen is 
het nodig dat een van onze geloofsgenoten de taak 
van het moeder-zijn op zich neemt. Het moeder-zijn 
is vaak een ondankbare taak, maar wel noodzakelijk, 
want de stem van God is voor ons allen niet altijd even 

duidelijk. Hier spelen de pastoor of de diaken ook een 
rol vanuit hun ambt.
Ouders hebben niet alleen een biologisch ouderschap, 
maar ook een geestelijk ouderschap. Als er kinderen 
komen, dan kunnen ook zij deelnemen aan dat 
geestelijk ouderschap. Maar dat kan niet zomaar. 
Daar hoort vorming bij in het geloof. In onze parochie 
proberen we daar vorm aan te geven. Ook het Bisdom 
biedt cursussen aan voor de vorming van gelovigen.
Ga eens als ouders of als gezin op ontdekkingstocht in 
het land dat geloof heet.

Het oude Roomsche leven
In het Limburgse heuvelland is het Museum de ‘Schat 
van Simpelveld’ gevestigd. Dit museum bevindt zich 
in een monumentaal kloostergebouw ‘Huize Loreto’. 
Vroeger woonden hier honderden zusters van de 
Congregatie van Zusters van het arme kind Jezus. 
Nu wordt er een imposante kunstcollectie getoond. 
De verzameling zeer verfijnd borduurwerk uit de 
19e en 20e eeuw is door de zusters zelf vervaardigd 
en behoort tot de absolute top. Daarnaast toont 
het museum een schitterende collectie schilderijen, 
gouden kelken, wassen beelden en middeleeuwse 
sculpturen. Verder krijgt de bezoeker een kijkje in het 
kloosterleven van begin twintigste eeuw.

Het museum is volgens een actieve parochiaan zeker 
de moeite waard om te bezoeken (ca. 1 uur vanuit 
Geldrop). 

Zie ook: www.deschatvansimpelveld.nl

GEZINNEN

Gezinnen in 2020

Sinterklaas, de enige echte!
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Boekbespreking
Talloze lezers werden geïnspireerd door het 
levensverhaal van de Franciscaner pater Gereon 
Goldmann (1916 - 2003). Zijn autobiografie  In 
de schaduw van zijn vleugels  leest als een ware 
avonturenroman. Dit boek, dat gebaseerd is op feiten, 
beschrijft de waanzin van de Tweede Wereldoorlog. 
Tevens getuigt het van de kracht van het gebed. Het 
gebed is de sleutel voor alle bijzondere gebeurtenissen 
in het leven van pater Goldmann. Hij heeft zijn roeping 
tot het priesterschap te danken aan het gebed. Gebed 
was het geheim voor zijn herhaaldelijke ontsnapping 
aan de dood. Gebed is het geheim van al zijn 
missionaire successen. Het levensverhaal van pater 
Goldmann toont dat hemelse krachten in beweging 
worden gezet door onafgebroken en vurig gebed. 
Het verhaal is meeslepend en de boodschap erg 
bemoedigend.

Film: De dag waarop 
de zon danste

Al weer meer dan honderd jaar geleden (in 1917), 
verscheen Maria in Fatima aan drie herderskinderen. 
Deze verschijningen waren heel bijzonder, vooral 
omdat er drie kinderen bij betrokken waren en 
omdat er gewezen werd op het belang van de heilige 
Communie.
Deze tekenfilm op dvd is een mooie introductie rond 
de verschijningen in Fatima, voor kinderen (vanaf 8/9 
jaar), maar ook zeker voor volwassenen.
In dertig minuten wordt de geschiedenis verteld, 
met humor, met spanning en met een duidelijke 
boodschap. De dvd is een mooi geschenk voor o.a. 
Eerste-Communicantjes.

Maria en de Litanie 
van Loreto
Kom je een katholieke kerk binnen, dan valt het op 
dat er altijd wel kaarsjes staan te branden bij het 
Mariabeeld. Door de eeuwen heen, is het inzicht van 
de Kerk op Maria als de moeder van Jezus steeds 
gegroeid. Veel is gestudeerd en geschreven over de 
rol van Maria in Gods heilsgeschiedenis met de mens. 
Sint Bernardus van Clairvaux drukte het in de twaalfde 
eeuw kort maar krachtig uit: nooit genoeg over Maria. 
Maar altijd vanuit haar nederige en verheven rol: 
door Maria worden we naar Jezus geleid. Dat Maria 
meetrekt als moeder van Gods volk en we in de noden 
van de eigen tijd ons tot haar kunnen richten om haar 
voorspraak bij Jezus, wordt duidelijk door een besluit 
van Paus Franciscus, dat recent is gepubliceerd. 
Paus Franciscus heeft besloten een drietal titels toe 
te voegen aan de ‘Litanie van Loreto’. In deze litanie, 
waarvan volgens onderzoek de oorsprong teruggaat 
tot de twaalfde eeuw, wordt Maria aangeroepen met 
alle officiële titels die de Kerk in de loop der eeuwen 
voor haar heeft onderscheiden. De titels wijzen terug 
naar Bijbelteksten, maar geven soms ook een inkijk 
in de geschiedenis door de tijden heen. Zo werd de 
titel ‘Hulp van de Christenen’ toegevoegd door paus 
Pius V in 1571, na de gewonnen zeeslag bij Lepanto. 
De christelijke coalitie versloeg daarbij de Ottomanen. 
Paus Leo XIII voegde de titel ‘Koningin van de 
Rozenkrans’ toe in de negentiende eeuw. 

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog besloot 
paus Benedictus XV om de titel ‘Koningin van de Vrede’ 
toe te voegen. Paus Johannes Paulus II vulde de litanie 
aan met de titel ‘Moeder van de Kerk’, de titel die Paus 
Paulus VI aan het einde van het Tweede Vaticaans 
Concilie aan Maria toekende. En nu, bij besluit van 
20 juni 2020, heeft Paus Franciscus zelfs drie titels 
toegevoegd: ‘Moeder van barmhartigheid’, ‘Moeder 
van hoop’ en ‘Troost van de migranten’. Nu is het zo, dat 
in het dagelijkse spraakgebruik een negatieve blijkank 
aan het woord ‘litanie’ is gaan kleven: een litanie van 
klachten. Maar zoek op internet de ‘Litanie van Loreto’ 
eens op en neem dan aanroeping tot Maria eens 
rustig in u op. U treedt hiermee in een eeuwenoude 
en springlevende traditie van de Kerk.

GEZINNEN JONGEREN

Jaarprogramma 2020-2021 Jong Bisdom Den Bosch

10 september JBDB on Tour - Verdiepingsavond  jongeren

2 oktober JBDB on Tour - Verdiepingsavond  jongeren

31 oktober YPNED Landelijke jongerendag   jongeren

12 november JBDB on Tour - Verdiepingsavond  jongeren

9 januari Kick-Off - Nieuwjaarsborrel   jongeren

29 - 31 januari WJD@Home Ameland    jongeren

5 - 7 maart Mysterytour - Verdiepingsweekend  jongeren

28 maart Wereldjongerendag    tieners & jongeren

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

10 april Power of Fire - Vormelingendag   vormelingen

12 - 13 juni Voorbereidingsweekend Oeganda  reizigers Oeganda

17 juli Tuinfeest      tieners & jongeren

juli - augustus Jongerenreis Oeganda    jongeren (18+)



Zoek de 10 verschillen

JEUGD

Labyrint

Uitslag woordzoeker,  labyrint en zoek de 10 verschillen
Er is door jullie weer flink gepuzzeld. De goede oplossing was: “Gods geest helpt mij”. We hebben vele goede 
oplossingen mogen ontvangen. Uit de inzendingen hebben we de volgende prijswinnaar geloot:  Kim uit Mierlo. Zij 
heeft inmiddels een leuk prijsje in ontvangst mogen nemen. 
In dit Nicasiusnieuws is een aantal nieuwe en uitdagende puzzels opgenomen. Doen jullie dit keer weer mee? 
Stuur je oplossing onder vermelding van je naam, leeftijd en adres aan: redactie@parochienicasius.nl

AARDE  
NACHT
ADEM  
SCHEPPING
DAG  

STERREN
DERDE  
TWEEDE
DIEREN  
VIERDE

EERSTE   
VIJFDE
EVA  
VISSEN
GOD  

VOGELS
HEMEL  
ZEE
LAND  
ZESDE

LICHT  
ZEVENDE
MAAN  
ZON
MENSEN 

SCHEPPING 

AARDE  NACHT 
ADEM  SCHEPPING 
DAG  STERREN 
DERDE  TWEEDE 
DIEREN  VIERDE 
EERSTE   VIJFDE 
EVA  VISSEN 
GOD  VOGELS 
HEMEL  ZEE 
LAND  ZESDE 
LICHT  ZEVENDE 
MAAN  ZON 
MENSEN  

VOETSTAPPEN IN HET ZAND WIND DOOR DE HAREN DOET ONS GODS SCHEPPING ERVAREN  

V G O E T S T A P P N T Z

E N N I N H Z E T O H E Z

A I N D W I E N Z C V E D

D P V O O R S D I E V D E

H P A I R E D L N A C H T

M E N D S O E D R A A E T

E H T O T S E N S A L G V

N C O S L W E D L S D I S

S S T E R R E N C E J E H

E E G D P E A E P F M I M

N O N R G A E E D Z R E V

V A R E M E N E R E I D H

N G A D D O G V I E R D E


