NICASIUSNIEUWS
Pa ro c h i em a ga z i n e G eldrop, M ierlo, Heeze, L een de en Ste rks e l
Jaargan g 1, n u m m er 3

VOORWOORD

Beste parochianen,

Inhoudsopgave

Het derde nummer van het Nicasiusnieuws ligt nu

Inleiding ..........................................................................

2

Colofon .........................................................................

2

Voorwoord ...................................................................

3

over enkele sacramenten, 2 bedevaarten en

Berichten uit Geldrop ...............................................

4

komende activiteiten.

Berichten uit Mierlo ...................................................

8

voor u. Door onze vrijwilligers is in de afgelopen
maanden weer veel werk verricht. In dit magazine
kunt u daarover lezen. Verder willen wij u informeren

Klagen is makkelijk,
klagen is fijn…
Met deze woorden begint oud schaatser Martin

ook bij mijzelf, maar Gods liefde voor ons is voor ons

Berichten uit Heeze ................................................... 10

Hersman zijn column in de rubriek ‘De Ondernemer’

allen een bron van hoop en vreugde.

is het mogelijk om deze per email te ontvangen.

Berichten uit Leende ................................................ 11

in het Eindhovens Dagblad van 4 juni 2019 over

Vanuit die hoop en vreugde die de Heer ons wil

Mocht uw voorkeur hier naar uitgaan, wilt u dan

Berichten uit Sterksel ............................................... 12

de klaagcultuur die heerst in bedrijven. In zijn

schenken, hoop ik dat dit nieuwe nummer van ons

zo vriendelijk zijn om een email met uw naam en

begeleidend werk, het trainen van succesvolle

parochieblad ons bovenal laat zien wat er allemaal

Bedevaart .................................................................... 13

teams binnen organisaties, blijkt dat mensen veel

aan positiefs gebeurt in de geloofsgemeenschappen

Sacramenten .............................................................. 15

gemakkelijker weten te vinden wat er niet goed gaat

van onze Nicasiusparochie.

dan wat er wél goed gaat. Klagen voelt veilig, maar

Martin Hersman raadde in zijn column aan om

het leidt volgens hem niet tot winnende teams.

met de klagers telkens kleine stapjes te zetten

Terugblikkend op zijn sportcarrière, zei

naar verbetering. Wanneer we mensen zover

Vanaf de volgende uitgave van het Nicasiusnieuws

adres aan redactie@parochienicasius.nl te sturen?
U ontvangt de toekomstige uitgaven van het
Nicasiusnieuws dan alleen nog per email!
We hopen dat u het parochiemagazine met plezier
leest. Mocht u suggesties hebben voor de volgende

Algemeen .....................................................................

18

Agenda ........................................................................

23

Jeugdpagina ...............................................................

24

uitgave dan houden we ons aanbevolen.
De Redactie

van een

probleem zonder enige intentie het op te lossen.

krijgen, ‘wordt de klaagcultuur omgebogen tot

Klagen is op de een of andere manier eigen aan

verbondenheid!’ Misschien kunnen ook wij met deze

mensen. Maar vaak is het wel de dood in de pot. Ook

raad ons voordeel doen. Laten we iedere dag een

in onze kerk. In het groot en in het klein dreigt het

klein stapje zetten om iets van de Blijde Boodschap

vaak dat mensen klagen, over wat er allemaal mis is

van Jezus te beleven en te doen. Dat het ook ons mag

in de organisatie, waar pastores en lekengelovigen

helpen om te groeien in verbondenheid met God die

allemaal in tekort schieten, en dat de gelovigen veel

liefde is en met de mensenkinderen die Hij bemint.

te weinig naar de kerk komen.

Colofon

Pastoor Sjef van der Maazen
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Hem en tot onze naaste. Wij zijn bemind. Er kan veel

te vergeven. Die Jezus daagt ons uit ons te keren tot
mis zijn in onze Kerk en verbetering behoeven en
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GELDROP

Begraafplaatsonderhoud; precair,
maar dankbaar vrijwilligerswerk
Elke maandagochtend verricht een groep
vrijwilligers onderhoud op de begraafplaatsen.
Het werk bestaat uit snoeien, spitten, bemesten,
schoffelen, uitharken, bladruimen, vervangen
beplanting, verwijderen monumenten, legen van
containers, banken schilderen en beregenen. Ook
worden de graven verzorgd, waaraan, om wat
voor reden dan ook, geen onderhoud meer plaats
vindt. In samenwerking met de klussengroep en
de vrijwilligersgroep van begraafplaats St. Jozef
en Zesgehuchten worden verschillende klussen
aangepakt. De groep op begraafplaats ’t Zand is
langzamerhand gegroeid naar 10 personen en ze
verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers.
Om 10.00 uur drinken ze koffie en wisselen ze
nieuwtjes over Geldrop uit. Regelmatig worden ze
verblijd met gebak van dankbare bezoekers of van
een jarige vrijwilliger. Iets doen voor de gemeenschap
en het hebben van katholieke normen en waarden
waarmee ze zijn opgegroeid, is wat de vrijwilligers van
de begraafplaats graag met elkaar delen.
De begraafplaats heeft ook een beheerder. De
taken van de beheerder lopen nogal uiteen: het
vertegenwoordigen van het parochiebestuur, het
aansturen van de vrijwilligers, contactpersoon zijn
naar de aannemer en uitvaartondernemingen, en
het begeleiden van nabestaanden met de keuze
voor een plaats van een graf. Ook het verzorgen
van de nodige formulieren bij een uitvaart en het
controleren of een nieuw graf volgens de regels is
gedolven en gesloten, hoort erbij. Voor aanvang van
de begrafenis worden familie en bezoekers begroet,
zodat zij waardig afscheid kunnen nemen en met een
goed gevoel op de begrafenis kunnen terugkijken. De
beheerder is blij dat hij bij drukte altijd een beroep kan
doen op de vrijwilligers en de leden van de werkgroep
begraafplaatscommissie.
In de afgelopen jaren hebben ze veel verbeteringen

4

kunnen doen. Oude beplanting is door meer
eigentijdse beplanting vervangen. Hierdoor is een fijne
en rustgevende uitstraling gecreëerd. De achterstand
in het verwijderen van monumenten, waarvan
de rechten waren verlopen, hebben ze kunnen
wegwerken. Het columbarium is gerealiseerd en er is
een verplaatsbare beregeningsinstallatie aangeschaft.
Verder zijn op een paar plaatsen watertapinstallaties
geplaatst met een rek voor gieters, zodat de bezoekers
niet meer zover hoeven te lopen. Een strooiplaats voor
asbestemmingen is gerealiseerd op begraafplaats ’t
Zand en begraafplaats Zesgehuchten.

GELDROP

HH. Maria en Brigidakerk

In het vorige nummer werd er verteld over het

afbeelding van De Geheimen van de Rozenkrans.

kerkgebouw en wat er tijdens een rondgang

De eerste van de blijde geheimen: De Boodschap

binnenin te zien is. Nu zijn we bij het priesterkoor

van de engel Gabriël. Het grote raam aan de

aangekomen. Het hoofdaltaar is als zodanig niet

noordzijde: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

meer in gebruik. Na het Tweede Vaticaanse Concilie

Hierbij zes van de twaalf apostelen. Het volgende

is een altaar, meer gericht naar de aanwezigen, in

raam een kersttafereel, het derde van de geheimen.

gebruik genomen. Het staat nu ter hoogte van waar

En zo verder, vervolgens de droeve geheimen. Bij

de communiebank het koor afsloot. We kijken verder.

de doopkapel een aangepast raam: De doop van

De beschildering in de kerk is in eenzelfde patroon,

Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. We

in het priesterkoor is er meer versiering en variatie.

vervolgen de zuidzijde. Zien de glorievolle geheimen.

De mooiste figurale afbeeldingen zien we boven de

Het grote raam: De Hemelvaart van Maria. Met de

Op begraafplaats ’t Zand is er een bijzonder monument
voor de doodgeboren kinderen. Het is dankbaar
werk om echtparen te kunnen begeleiden naar de
plek waar hun doodgeboren kind is begraven. Een
ander bijzonder monument is er om de gevallenen in
Nederlands-Indië te herdenken. De herdenking wordt
op 15 augustus jaarlijks door de gemeente GeldropMierlo georganiseerd.

bogen. Die figuren stellen de zogenaamde ‘Arma

overige apostelen. Bij het laatste geheim staan we

Christi’ voor, of wel de lijdenstekens van Christus. Zo

terug in het priesterkoor. In de zijbeuken zagen we

zijn boven de eerste boog aan de noordzijde, het graf

naast de ramen de afbeeldingen van de kruisweg op

met de lijkwade herkenbaar. Verder de kraaiende

doek geschilderd door de kunstschilder A. Brouwers

haan van Petrus en de zilverlingen die Judas ontving.

uit Hilversum. In 1897 werden ze opgehangen en

Naast de aanwezige voorwerpen in het priesterkoor,

gezegend door de pastoor. Ga nog tot besluit even

zoals kandelaars met kaarsen, een Godslamp met

mee de toren in. Op het oksaal staat het orgel,

licht, het tabernakel met een gravering in de deur

twee orgelkasten opgesteld in de torenruimte. Een

Het is mooi dat bezoekers laten merken blij te zijn
met de staat van de begraafplaats. Midden in een
woonwijk is de begraafplaats een groene plek. Eén om
onze overledenen te herdenken, om gelijkgestemden
te ontmoeten en even stilstaan bij de hectiek van alle
dag. De beheerder en de vrijwilligers mogen trots zijn
op het bereikte resultaat.

van het verhaal van koning Melchisedek. We zien er

instrument met twee klavieren en een vrij pedaal,

de gebrandschilderde ramen die onze belangstelling

19 registers en 1164 pijpen. Het werd gemaakt in

opeisen. In het priesterkoor vijf ramen. De ramen

1929 door Fa. Valks en van Kouter te Rotterdam.

met de afbeeldingen van St. Anna, St. Jan Evangelist,

In 1987 is het orgel door een aantal vrijwilligers

St. Antonius en St. Franciscus van Sales, dateren

van Zesgehuchten grondig gerestaureerd met een

van omstreeks de inwijding van de kerk. De overige

uitstekend resultaat. Hoger in de toren een klok.

ramen zijn na 1900 aangebracht. We zien in het

Deze slaat de uren en het half uur, luidt voor de

midden de H. Familie. Links onder het raam met de

vieringen en bij gelegenheden.

Om de begraafplaats in beeld te houden en
te promoten, wordt gedurende vele jaren met
Moederdag en met Allerzielen in samenwerking met
een uitvaartonderneming activiteiten georganiseerd,
zoals bloemstukjes, ballon met hemelpost en
kleurkaarten maken. Op Allerzielen vindt het zegenen
van de graven plaats. De beheerder is op deze dagen
aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.
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Pater Pio Gebedsgroep

Iedere derde vrijdag van de maand in de Heilige Brigidakerk
Het programma:
18.30 uur
• Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.
• Samen bidden van de Vesper of rozenhoedje.
• Zegen met het Allerheiligst Sacrament.
19.00 uur
• Eucharistieviering.
19.40 uur
• Samenkomst in de pastorie voor ontmoeting
• Koffie en thee
• Inleiding rond de spiritualiteit Pater Pio

Pater Pio

De gebedsgroepen onder toezicht van de kliniek in
San Giovanni Rotondo, zijn wereldwijd verspreid en
kerkelijk erkend. Het officiële statuut bepaalt:
•

•

Dat ze plaatsvinden onder leiding van een
priester die aangesteld is door de bisschop en
een bestuur hebben.
Tenminste maandelijks is er een samenkomst
om te bidden voor de grote intenties van de
Kerk en wereld, voor de zieken, voor de priesters
en parochies, om roepingen en voor onze eigen
noden.

In Geldrop is pastoor Van der Maazen door de
bisschop van ’s-Hertogenbosch de aangestelde
priester voor de Pater Pio Gebedsgroep. Iedere derde
vrijdagavond van de maand komt de gebedsgroep
bijeen in de H. Brigidakerk van Geldrop Centrum.
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In de H. Brigidakerk is een beeltenis van Pater Pio
aanwezig, waarbij kaarsjes of noveenkaarsen (9
dagen) aangestoken kunnen worden. Bij de beeltenis
ligt een intentieboek waarin intenties neergeschreven
kunnen worden. De intenties worden meegenomen
tijdens de voorbede in de H. Mis op de derde Vrijdag
van de maand.
Pater Pio (*25 mei 1887) is een van de meest
bijzondere personen in de Katholieke Kerk van de
twintigste eeuw. Na zijn intreden bij de Kapucijnen van
Oost-Italië onderging hij jaren van innerlijke zuivering.
Hij had visioenen en extases. In 1918 ontving hij in
San Giovanni Rotondo de wondertekenen van de
Heer: de stigmata. Verdachtmakingen hadden tot
resultaat dat hij jarenlang geen apostolaat mocht
verrichten. Pas in de jaren veertig kon hij zijn
plannen waarmaken: het oprichten van een enorm
ziekenhuis en het stichten van gebedsgroepen.
Ontelbaren kwamen bij hem biechten of zijn Heilige
Mis bijwonen en gingen dan als nieuwe mensen naar
huis terug. Velen sloten zich aan bij een gebedsgroep
van Pater Pio. Al tijdens zijn leven sprak men van vele
wonderen op zijn voorspraak. Hij is overleden in
de Heer op 23 september 1968. In 1999 is hij zalig
verklaard en op 16 juni 2002 heilig.
‘Moge Jezus altijd in het middelpunt van uw hart zijn
en het vol maken en doen overstromen van heilige
liefde tot Hem.’

Dit koor maakt verschil
Jeugd- en jongerenkoor uit Geldrop: een knus
gezelschap, een mengelmoes van jong tot oud,
betrokkenheid, warmte en leuke mensen die
allemaal een muzikale bijdrage leveren tijdens de
repetities, de missen in de kerk en de concerten
die ze geven.
Elke woensdagavond, van 19.00-19.45 uur, repeteren
ze in de kerk. Deze avond zingen ze soms alleen met
de jeugdleden, maar ook vaak met de jongeren erbij.
Het is een toegankelijke repetitie waarbij de liedjes
eenstemmig, tweestemmig en soms wel driestemmig
worden gezongen. De liedjes worden nauwkeurig

Repetitie van het Jeugd- en jongerenkoor

uitgekozen en samen met de pianist ingestudeerd.
Door middel van stemoefeningen zorgen ze voor
een optimaal geluid. Ook de houding is belangrijk
tijdens het zingen; dus wordt hier wekelijks aandacht
aan besteed. Deze repetities zijn leerzaam, muzikaal,
met een vleugje humor.

geeft het meer verdieping en verrijking dan andere
koren. Zeker in de voorbereidingen naar Kerstmis
en Pasen is dit het geval. Sfeervolle extra’s zijn de
kerstconcerten die ze geven.
De sfeer in de groep is geweldig goed. Door de
betrokkenheid van jong en oud bij het zingen, de
hulp bij het organiseren van concerten en het
jaarlijkse kamp waar iedereen aan deelneemt, zijn
onder andere de redenen dat er al veel leden van
jongs af aan actief zijn bij het koor. Er is een warmte
en zorgzaamheid voor elkaar die nauwelijks te

omschrijven zijn, maar zeker aanwezig. Hierdoor kan
zeker gezegd worden: “Dit koor maakt verschil.”

De liedjes die tijdens de mis in de kerk gezongen
worden, zijn afgestemd op de lezingen en het
thema van de mis. Daardoor is dit koor bijzonder en

Ben je nieuwsgierig en ben je 7 jaar of ouder? Kom
dan eens langs op woensdagavond en doe mee met
de repetitie. Iedereen is welkom.
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75 jaar bevrijding

Onze Gerrie

Een bijzonder graf op de begraafplaats in Mierlo

Ze is import, geen ‘echte Mierlose’. Geboren in 1954

daar had hij een zekere aanleg voor. Haar moeder

in Geldrop, daar getogen tot haar negentiende. In

zei haar dat ze hem moest gaan zoeken en hem

21

1973 getrouwd met, jawel, een ‘echte’ Mierlonaar. Ze

moest zeggen dat hij als de bliksem naar huis moest

september 1944, werd er fel gevuurd op de Duitse

waren de tijd vooruit, samen Geldrop-Mierlo in het

komen. Vol goede moed trok ze er op uit en bezocht

stellingen aan de overzijde van het Eindhovens kanaal

klein. De band met Geldrop is altijd hecht gebleven.

tevergeefs al zijn vaste stekkies. Haar oudste broer

in het gehucht Den Brand. Vanaf Het Oudven werd er

Haar ouders en een groot deel van de familie

Hans werd ook gesommeerd om op zoek te gaan.

hevig met mitrailleurvuur geschoten. Buren van Den

woonden er. Ze heeft er gekerkt en gewerkt. Na haar

De hele buurt werd aan een zorgvuldige inspectie

Brand hadden met elkaar een schuilkelder gemaakt

vervroegd pensioen komt ze er niet meer wekelijks.

onderworpen, maar Gerrie was in geen velden of

om beschutting te hebben bij eventueel gevaar.

Af en toe een familiebezoekje, een bakkie doen bij

wegen te bekennen en ze togen onverrichter zake

Waarschijnlijk werd er ook artillerievuur gebruikt en is

haar oud-collega’s in ‘Het Anna’, een flitsbezoek aan

terug naar moeder die het steeds benauwder kreeg.

er een afgezwaaide mortiergranaat op hun schuilkelder

de kerk voor een kaarsje of een bezinningsavond

Er zou toch niets ergs gebeurd zijn? Een uurtje later

terechtgekomen. Bij de granaatinslag kwamen het

in het Antoniushuis. Met vaste regelmaat gaat ze

kwam de zondaar achterom, glunderend en dansend

gezin Sloots-van Oosterhout met vijf kinderen, twee

naar het graf van haar ouders. Dat moét er netjes

de keuken binnen gestuiterd met op zijn rug een

buurjongens, (Alphons en Christiaan van de Reek),

bijliggen. Zo hoort dat immers. Hun pap en hun mam

bosje bloemen voor zijn moeder. Hij zag haar gezicht

Antoon Verheijen, Gerardus Meulendijk en een Joods

namen ze, zo klein als ze waren, mee naar het graf

en viel meteen stil. “Waar kom jij vandaan?!”, dreunde

meisje, Henrica Kramer uit Rotterdam, noodlottig om

van oma en opa en samen plantten ze er bloemen in

het door de keuken. Starend naar het puntje van

het leven. Een dertiende slachtoffer was Daniël van

alle geuren en kleuren. Ook hier geldt; jong geleerd

zijn schoenen toverde hij het bosje bloemen achter

der Putten. Hij werd honderd meter daarvandaan in

is oud gedaan.

zijn rug uit: “Voor jou mama”. Zijn moeder nam de

tijdens

de

bevrijdingsactie

van

Mierlo

op

een andere schuilkelder, aan de Kaldersedijk, door
‘geweervuur’ levensgevaarlijk verwond waaraan hij

Dat ze deze dingen nog weet, heeft ze te danken

enkele dagen later in Eindhoven overleed.

aan haar ‘reminiscentiehobbel’: De hobbel is

“Geplukt op het veldje,” was nog net te verstaan. “Die

bestudeerd door Douwe Draaisma. Hij ontdekte

groeien daar niet, dit zijn tuinbloemen. Waar heb

Alle slachtoffers werden in een verzamelgraf op

dat herinneringen uit onze jeugd vanaf een jaar of

je die weggehaald?” Gerrie staarde beteuterd naar

het parochiekerkhof van Mierlo begraven. In dat

zestig scherper worden met een duidelijke piek

zijn schoenen en met een benepen stemmetje: “Van

verzamelgraf werden veertien lichamen begraven.

rondom gebeurtenissen uit de puberteit. Naarmate

oma’s graf.” “Maar jongen, die hebben we er pas

Mierlonaar Manders werd in het Helmondse stadspark

ons geheugen achteruit kachelt, springen ze fris en

opgezet voor oma en nu heb jij ze weggehaald. Dat

doodgeschoten toen hij daar passeerde. Door de

fruitig uit een of ander vergeten doosje waarvan we

vindt oma vast heel erg!” Toen richtte het in elkaar

gemeentelijke autoriteiten werd hij als veertiende

de sleutel allang kwijt zijn. Deze bijzondere hobbel

gedoken manneke zich op tot zijn volle lengte, keek

Op dinsdag 19 september kwamen de Amerikanen

slachtoffer in het graf bijgelegd. Nog steeds herinnert

maakte dat ze eens op Allerzielen, al fietsend richting

zijn moeder verontwaardigd aan en riep vol vuur:

Mierlo binnen. Mierlo was bevrijd. Maar het was van

het grafmonument aan de verschrikking van de

het kerkhof, opeens oog in oog stond met een

“Das nie waar, want oma zeent niks!” Hij kreeg geen

korte duur. De Duitsers waren op woensdag weer

oorlog. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ook nu na 75

springlevende jeugdherinnering.

straf die dag…

nadrukkelijk aanwezig. Donderdag 21 september

jaar bevrijding staan we stil bij de mensen, die geleden

kwamen de Engelse tanks via Overakker naar Mierlo

hebben door de oorlog en de slachtoffers. Laten we

We schrijven 1964. Het gezin bestond uit zeven

en namen de spoorlijn van Helmond naar Eindhoven

deze overledenen herdenken en ervoor waken dat

personen en ze misten er een. Onze Gerrie, haar

onder vuur. Eindelijk bevrijd, maar de oorlog was nog

deze vreselijke tijden nooit meer terugkomen.

jongste broertje, was er weer eens tussenuit

Grafmonument van de familie Sloots.

niet over. Bij een hergroepering van de geallieerden,
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bloemen aan: “Waar heb je die vandaan?”

geknepen. Meestal om kattenkwaad uit te halen,
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HEEZE

LEENDE

Sint Maarten - 11 november
In de kerk staat een beeld van Martinus op zijn paard,
die de helft van zijn soldatenmantel aan de bedelaar

Helmonds Slavisch Koor in
kerk Leende

geeft. Dat is een van de werken van barmhartigheid,
die Jezus ons geleerd heeft: de naakten kleden.
Dat hij ‘maar’ de helft van de soldatenmantel weggaf,
is overigens niet omdat Sint Maarten nog iets voor
zichzelf wilde houden.
Volgens de Romeinse wet was de andere helft
eigendom van het Romeinse leger. Dus hij gaf
helemaal weg wat van hem was. Dit is wel het
bekendste verhaal over Sint Maarten. Zo zijn er meer
verhalen over Martinus van Tours te vinden.
Wat we zeker van hem weten is, dat hij rond 316
is geboren en is overleden op 8 november 397.
Zijn feestdag is op 11 november, de dag van zijn
begrafenis.
Hij heeft in 361 in Ligugé in Frankrijk samen met de
H. Hilarius het eerste westerse Christelijke klooster

Foto van Cofoto.nl Mario Coolen

gesticht. Van de H. Martinus van Tours is terug te
vinden, dat hij een diepgelovig man van gebed, vrede

Wegens haar prachtige akoestiek is de kerk van

besloot een aantal koorzangers een gemengd koor

en soberheid was die zich niet liet verblinden of

Leende uitstekend geschikt voor vocale en/of

op te richten dat de rijke koorcultuur uit Oost-

intimideren door macht en rijkdom.

instrumentale optredens. Een paar keer per jaar

Europese landen wilde uitdiepen. Hiermee was het

De Heilige Martinus van Tours, of beter Sint

organiseert de Stichting Behoud Kerkgebouw

Helmonds Slavisch Koor geboren. Het koor legt zich

Maarten, wie kent hem niet? Als het niet is van de

Sint-Petrus’Banden

uitnodigend

daardoor toe op de uitvoering van koormuziek uit

legende van de doorgescheurde mantel, dan is het

concert in de Leendse kerk. Hiervoor worden

landen waar een Slavische taal wordt gesproken.

vanwege lampionnenoptochten met uitgeholde

ensembles, koren en orkesten uitgenodigd die met

Het repertoire bestaat uit koorzang uit de Russisch-

suikerbieten en het zingen van liedjes om snoep

onderhoudende passende muziek een optreden

Orhodoxe liturgie en uit volksmuziek. Deze beide

op te halen. Jaarlijks wordt in Heeze de Martinus

verzorgen. Door de organisatie van activiteiten in

muzikale genres worden ten gehore gebracht bij

en rondom de monumentale kerk ondersteunt zij

het optreden op 13 oktober.

lampionnenoptocht gehouden met medewerking
van de fanfare en wordt het verhaal van Sint
Maarten verteld, met Sint Maarten op het paard.
Ook in Leende wordt Sint Maarten gevierd met een
lampionnenoptocht met gilde, Sint Maarten te paard
en met muziek en een gezinsmis. In Heeze is de
Heilige Martinus de patroonheilige van de kerk.
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Leende’

een

mede de instandhouding van het culturele erfgoed
in Leende en daarmee ook de instandhouding van

U wordt allen uitgenodigd om mee te komen

het christelijk leven.

genieten van dit in klederdracht gepresenteerde
unieke optreden. De kerk is hiervoor geopend vanaf

Op zondag 13 oktober om 14.30 uur is er een

14.00 uur.

optreden van het Helmonds Slavisch Koor. In 1992
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STERKSEL

Begraafplaats in Sterksel
Sterkselse

zegening van de aanwezigen, plaatsen zij de kaarsen

gemeenschap de laatste jaren rond het feest

op het graf van hun dierbaren. De begraafplaats

van Allerzielen op 2 november plaatsvindt: de

ademt een ingetogen en vredige sfeer. Iedereen is

lichtprocessie

‘RK

even in gedachte bij zijn of haar geliefden. Nadien

Begraafplaats Sterksel’. Sterksel kent een zeer oude

verlaten de kerkgangers de begraafplaats, maken

geschiedenis en kan trots zijn op een unieke plaats in

hier en daar nog een praatje en laten het gebeuren

de dorpengeschiedenis van Noord-Brabant. Volgens

op zich inwerken.

historicus Petrus Dekkers stond er in 1239 al een

Mogen onze overledenen voortleven in het Eeuwig

kapel in Sterksel, maar van dit gebouw is verder niets

Licht bij de Heer.

Een

stichtend

gebruik

naar

de

dat

in

sfeervol

de

verlichte

bekend. Waarschijnlijk stond het op het kerkhof, een
opgehoogd terrein, wat archeologen een ‘heilige

De verlichte en sfeervolle begraafplaats.

plaats’ noemen. In 1619 is de kapel vernieuwd

Jezus ik vertrouw op U

en kreeg deze een gedenksteen die bewaard is
gebleven en in de voorgevel van de tegenwoordige

Een stukje onder de mooie Poolse stad Krakau ligt

’s avonds om 20.30 uur is er de rozenkrans die

kerk van Sterksel te zien. Een andere gedenksteen

de plaats Łagiewniki. Deze plaats is bekend van

een sterk gevoel van geloof geeft. Het is een echte

van deze kapel ligt op de huidige begraafplaats,

de Goddelijke Barmhartigheid.

aanrader om deze bijzondere en charismatische plek

prachtige Basiliek waar veel pelgrims naar toe gaan.

onder de overkapping. Het is een uitgesleten steen,
omstandigheden is de kapel vervolgens vervallen
tot een ruïne en in 1846 tenslotte afgebroken. De
begraafplaats bleef echter in gebruik.
Uittreksel uit de kadastrale kaart. Het blokje in
perceel 856 duidt op de kapel.

geloofsgemeenschap van Sterksel ontstaan. Met
Allerzielen wordt er een lichtprocessie naar de
van Allerzielen, het is dan tegen 20.00 uur en donker,
worden de kerkgangers uitgenodigd om met een

oud, zich in beweging. Het is een sfeervolle optocht
met brandende kaarsjes die naar de begraafplaats
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het klooster van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-

Dit kun je met een gewone rozenkrans bidden.

van-Barmhartigheid leefde zuster Faustina Kowalska.

•

Kruisteken

Hier heeft zij een verschijning van Christus gezien,

•

1x Onze Vader

gekleed in een wit gewaad. Zijn rechterhand was in

•

1x Wees gegroet

een teken van zegen opgeheven en de andere wees

•

Geloofsbelijdenis

op de borst. Vanonder het kledingstuk gingen twee

•

Grote kralen: Eeuwige Vader; ik offer U op het
lichaam en bloed,

het bloed voor en de witte kleur het water. Zij ontving

•

de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde zoon,

de opdracht om een schilderij van dit visioen te

•

Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze

visioenen beschreven dat nu het ‘Rozenhoedje van de

te gaan. Zij ontvangen op het einde van de viering die

de stoet van meer dan honderd lichtdragers, jong en

Rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid

maken. Zuster Faustina heeft ook een gebed uit haar

brandende kaars in processie naar de begraafplaats

het kerkgebouw. Onder leiding van de pastoor zet

pelgrimshotel of in de gastkamers in het klooster. In

stralen uit: een rode en een witte. De rode kleur stelt

begraafplaats gehouden. Na de eucharistieviering

kaars en verzamelen zich dan vóór de trappen van

te bezoeken.

Er is gelegenheid voor een overnachting in het

die vroeger in die kapel heeft gelegen. Door allerlei

Vanaf november 2013 is een nieuw gebruik in de

Daar staat nu een

856

zonden en die van heel de wereld.
•

Goddelijke Genade’ wordt genoemd.
In de kloosterkerk, die nu de Kapel wordt genoemd,

Kleine kralen, 10x: Omwille van Zijn bitter lijden,
wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld.

•

Aan het einde van het 5de tientje: Heilige God,

hangt het schilderij ‘Jezus ik vertrouw op U’ die door de

Heilige Almachtige God, Heilige eeuwige God,

aanwijzingen van Faustina is gemaakt. Vanaf 1966 is

Wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld.

het stoffelijk overschot van zuster Faustina in de kerk

(3x)

bijgezet. God is overal aanwezig maar op deze plek is

•

O Bloed en Water; die uit het hart van Jezus

leidt. Ook deze plaats is verlicht en roept de juiste

zijn aanwezigheid bijzonder sterk te ervaren. ’s Morgens

vloeiden, als bron van Barmhartigheid voor ons –

sfeer op. Na een kort woordje van de pastoor en de

om 6.30 uur wordt de mis in de Kapel voorgegaan en

Ik vertrouw op U. (3x)
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Bedevaarten
Onze parochie H. Nicasius heeft diverse bedevaarten
in haar ‘vaste programma’, zoals naar Handel, naar
Ommel en de Stille Omgang in Amsterdam. Vijf jaar
geleden werd op initiatief van Louis Maas en Kees
van den Groenendaal uit Heeze een bedevaart naar
Den Briel georganiseerd. Dit is de plaats waar onze
H. Nicasius samen met achttien andere priesters
en religieuzen als martelaren van Gorcum voor
de volharding in hun geloof werden gemarteld
en op gruwelijke wijze vermoord. Ook dit jaar is
er een groep van ongeveer veertig parochianen
weer naar Den Briel gegaan. Samen als een
biddende parochiegemeenschap op weg gaan en
je verdiepen in de boodschap en de vruchten van
het martelaarschap van deze heilige mannen voor
hun geloof. Op weg naar Den Briel gaf pastoor
Sjef van der Maazen nog een korte uitleg over het
martelaarschap van H. Nicasius (en de anderen):
een roeping ín een roeping. Geroepen om priester
en/of religieus te worden en vervolgens geroepen
om letterlijk het leven te geven voor het geloof in
de aanwezigheid van Christus in het sacrament van
Brood en Wijn en in de eenheid van de Kerk onder
de Paus.
Mgr. Van den Hende celebreerde de H. Mis samen
met de vele priesters die zich hadden aangesloten,
waaronder dus ook pastoor Sjef van der Maazen.
De Kerk straalde eenheid in geloof, hoop en liefde
uit. Mgr. Van den Hende preekte dat God ieder van
ons persoonlijk roept met tact, liefde en geduld, hoe
verschillend we ook zijn. En dat ons geloof daarop
het antwoord is. Waardoor wij vervolgens ons ook
zo naar onze medemens op kunnen stellen. Mgr.
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Van den Hende riep op om aan deze martelaren te
beloven dat we een klimaat van roepingen scheppen,
een Kerk van Liefde te zijn, waarvan gezegd kan
worden: zie hoe ze liefhebben en niet zie hoe ze
elkaar tegenwerken, elkaar haten, elkaar bejegenen.
Op deze dag van de Nationale Bedevaart is er
in Den Briel gelegenheid tot het bidden van de
rozenkrans, de kruisweg, het sacrament van boete
en verzoening en een sacramentsprocessie naar het
martelaarsveld. Tussendoor spreken de gelovigen
die vanuit verschillende streken naar Den Briel zijn
gekomen, pastoor Sjef van de Maazen spontaan aan
voor een (biecht)gesprek of voor de zegening van
een nieuw gekocht rozenkransje.

In de bus wordt er koffie en thee aangeboden en op
het heiligdom zelf is er gelegenheid om koffie, thee,
soep en belegde broodjes te kopen. Dus ook wat dat
betreft is alles goed verzorgd. Een aantal foto´s om u
een indruk te geven van deze dag. En misschien…….
bent u er volgend jaar ook bij.

Cheriva Sibbelee ontvangt
het Vormsel
Afgelopen april heeft Cheriva Sibbelee als volwassene
het Vormsel mogen ontvangen. Zij deed dit samen met
elf kinderen uit groep 7 en 8 en nog twee volwassenen.
Zij heeft haar Vormsel pas op latere leeftijd gedaan,
omdat haar ouders vonden dat Cheriva die keuze
bewust zelf moest maken als zij ouder was. Na veel
gesprekken met vrienden en familie heeft zij daarom
in 2018 besloten om het Vormsel alsnog te doen.
Het was voor haar een heel bijzondere ervaring die
zij samen met haar beste vriendin heeft mogen delen.
Ook zij had door omstandigheden het Vormsel nog
niet ontvangen. Het was een hele leuke en mooie
voorbereidingstijd die extra speciaal werd doordat zij
het samen deden. Tijdens de voorbereidingen werden
ze begeleid door ontzettend leuke mensen. Samen
leerden ze hoe ze moeten bidden, over sacramenten,
werken van barmhartigheid en wat hun dromen zijn
voor zichzelf en de wereld. Het hoogtepunt tijdens
de voorbereiding is toch wel de Power of Firedag

in ‘s-Hertogenbosch. Dit is een dag waarbij alle
vormelingen binnen het bisdom bij elkaar komen om
de mis te vieren en leuke workshops te doen. Een
erg gezellige dag die georganiseerd wordt door een
vast team, met hulp van vele jongeren uit het bisdom.
Vooral voor de kinderen is het geweldig om te zien dat
er zoveel jongeren zijn, die ook naar de kerk gaan en
die samen super veel plezier maken. Voor Cheriva zelf
was het leuk om deze dag eens van de andere kant te
beleven. Waar zij zelf altijd als vrijwilliger aanwezig is
bij de Power of Fire, heeft zij nu ook een stukje mee
kunnen doen met de vormelingen.
Toen was daar dan het Vormsel op 6 april 2019.
Het Vormsel werd uitgereikt door Pastoor Deken F.
Spooren. Cheriva zegt: “Het was een erg mooie mis,
die we hebben mogen vieren met vrienden en familie.
We voelen ons gesterkt door de heilige geest, die vanaf
nu met ons mee zal gaan. ”
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SACRAMENTEN

Doopvont
In elke kerk bevindt zich een doopvont. Deze is vaak
in een speciale doopkapel geplaatst. Gaat u maar
eens in uw eigen kerk op zoek naar de doopvont. In
de Kerk kennen wij de kinderdoop. Deze wordt al vele
eeuwen gedaan. Tegenwoordig is een veelgehoord
argument tegen de kinderdoop, dat het kind zelf op
latere leeftijd moet kunnen kiezen of hij of zij zich wil
laten dopen en christen wil worden. Op het eerste
gezicht klinkt dat nog logisch ook. Maar dan moeten
we toch eens lezen wat Paus Franciscus hierover
te zeggen heeft. Op de website van onze parochie
(www.parochienicasius.nl) vindt u een “link” naar
zijn audiëntie-teksten over de doop. Echt de moeite
waard om te lezen! Een klein stukje hieruit:

“Inderdaad, zoals van generatie op generatie het
leven wordt doorgegeven, wordt ook van generatie op
generatie, door de wedergeboorte uit de doopvont, de
genade doorgegeven, en met deze genade gaat het
Christenvolk door de tijd als een stroom die de aarde
bevloeit en in de wereld Gods zegen verspreidt. Van het
ogenblik dat Jezus zei wat we in het Evangelie gehoord
hebben, zijn de leerlingen op weg gegaan om te dopen;
en vanaf die tijd tot op vandaag is er een ketting bij
het doorgeven van het geloof door middel van het
Doopsel. Ieder van ons is een schakel in die ketting;
een stap vooruit, altijd; als een stroom die bevloeit. Zo
is Gods genade en zo is ons geloof dat we aan onze
nakomelingen moeten doorgeven, doorgeven aan de
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kindjes, zodat zij, eens volwassen, het kunnen doorgeven
aan hun kinderen. Zo is het Doopsel. Waarom? Omdat
het Doopsel ons doet toetreden tot het Volk van God dat
het geloof doorgeeft. Dat is heel belangrijk. Een Volk van
God op tocht en dat het geloof doorgeeft.”(Genade van
generatie op generatie doorgeven; Paus Franciscus Audiëntie 15 januari 2014).
Later krijgen de kinderen bij de sacramenten van
de Eerste Communie en het Vormsel volop de
gelegenheid om persoonlijk hun doop te bevestigen
en “ja” te zeggen tegen God die ons Zijn Liefde,
Barmhartigheid en Genade aanbiedt.

Aanmelding
In de komende maanden starten de voorbereidingen
op de eerste H. Communie en het H. Vormsel. Tijdens
de eerste communieviering zullen de kinderen voor
de eerste keer Jezus zelf in de gedaante van de
heilige Hostie ontvangen. Dit is een groot feest voor
de kinderen uit groep 4 van de basisschool en dit zal
in onze parochie feestelijk gevierd gaan worden.
Bij het Vormsel vervult Christus ons met de heilige
Geest. De heilige Geest moet ons bijstaan om ons
geloof uit eigen overtuiging standvastig te belijden
en er moedig voor op te komen. De vormeling
wordt gezegend met de Geest van God en dat
deze hem bijstaat in zijn leven en er voor hem is
als hij hulp nodig heeft. Het Vormsel bezegelt ook
het Doopsel. Door te dopen komt iemand bij de
geloofsgemeenschap, door te vormen krijgt het
kind (groep 7, 8 van de basisschool) de kans om dit
persoonlijk te bevestigen. Ook dit is in onze parochie
een feestelijke gebeurtenis.
U kunt uw kind hiervoor persoonlijk bij de pastoor
of de paters opgeven. Een mailtje kan ook. Voor de
kern:
Geldrop
Mierlo
Heeze
Leende en Sterksel

geldrop@parochienicasius.nl
mierlo@parochienicasius.nl
heeze@parochienicasius.nl
leende@parochienicasius.nl

Huwelijken in de Nicasiusparochie
Sacrament van de eenheid en eenwording. Voor
de R.K. Kerk bestaat er geen andere huwelijksvorm,
dan een leefvorm waarin een man en een vrouw in
liefde, trouw en gelijkwaardigheid samenleven en dit
bevestigen aan elkaar in aanwezigheid van getuigen
en de bedienaar van de Kerk daar ter plaatse voor
het aangezicht van God. Dit maakt dat het huwelijk,
na het jawoord en nadat het geconsumeerd is,
onontbindbaar is geworden. Het is de eenwording van
man en vrouw. Eenheid kan alleen daar ontstaan waar
verscheidenheid is. Een kerkelijk huwelijk is een verbond
tussen man, vrouw en God. Het sacrament van het
huwelijk is gericht op het welzijn van de echtgenoten
en op de gelovige opvoeding van kinderen, als hun
die geschonken worden. U begrijpt nu waarschijnlijk
wel dat het huwelijk voor de R.K. Kerk een kostbaar
sacrament is, waar de nodige voorzichtigheid geboden
is. We proberen in onze parochie in zeven avonden de
aanstaande bruidsparen voor te bereiden op de stap
die zij samen gaan zetten.
De eerste avond bestaat hierin dat het aanstaande
bruidspaar bezocht wordt door de diaken, die een
intakegesprek voert met het aanstaande bruidspaar.
In dit intakegesprek worden eerst de condities en
voorwaarden getoetst waaraan het kerkelijk huwelijk
moet voldoen. Meestal gaat het goed, maar soms is
er meer tijd nodig om tot de juiste omstandigheden
voor een kerkelijk huwelijk te komen. En soms zijn er
omstandigheden die een kerkelijk huwelijk uitsluiten,
maar dat komt gelukkig zelden voor. Het is ook
het moment om het sacrament van het huwelijk en
soms ook de andere sacramenten de revue te laten
passeren. Daarna worden er afspraken gemaakt voor
de groepsgewijze voorbereiding van het huwelijk.
Deze gezamenlijke voorbereiding omvat drie avonden

met het thema: Wij trouwen in de Kerk. Deze avonden
worden geleid door twee echtparen, die opgeleid zijn
om deze cursus te geven. De eerste avond gaat over:
Wij, de tweede avond gaat over: trouwen. De derde
avond gaat over: de Kerk. Daarna worden er nog drie
avonden gepland waarin de voorganger, priester of
diaken, het aanstaande bruidspaar bezoekt. Deze
avonden bestaan uit drie onderwerpen. Op de eerste
avond, dus avond vijf in de reeks avonden, wordt het
huwelijksformulier ingevuld en worden de puntjes
op de i geplaatst. Met het ondertekenen van het
huwelijksformulier gaat het aanstaande bruidspaar
in ondertrouw. Ook wordt hierbij het sacrament van
het huwelijk verder uitgediept. Op de tweede avond,
dus avond zes, wordt het boekje besproken voor
de huwelijksviering. Hierbij wordt vaak een aantal
aanvullende catechetische onderwerpen besproken.
Op de laatste avond worden er verdere persoonlijke
onderwerpen, die nog niet aan de orde zijn geweest,
besproken. Het is vaak een ontspannen avond waarin
ook plaats is voor onderwerpen als: Wat wilt u of
kunt u beiden doen voor de geloofsgemeenschap ter
plaatse. Vaak komen mensen dan tot verrassende
ontdekkingen. Dit jaar en voorgaande jaren mochten
wij ons, in onze Nicasiusparochie, verheugen op zes
of meer aanstaande bruidsparen die zich gingen
voorbereiden op een kerkelijk huwelijk. De werkgroep
huwelijksvoorbereiding organiseert elk jaar een reünie
voor de bruidsparen van het voorgaande jaar. Dit is
vaak een mooie en vrolijke bijeenkomst waarin foto’s
en films aan elkaar worden vertoond, onder het genot
van een kopje koffie of thee en later op de avond een
glaasje …… Als u zich aangesproken voelt, dan is het
zeer wenselijk dat u zich beiden aanmeldt, een jaar
voor de te plannen huwelijksdatum.
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ALGEMEEN

Aanbidding van het
Allerheiligste Sacrament in
onze parochie
Uitstelling van het Allerheiligste. Zo willen wij Jezus
aanbidden en zijn genade vragen voor onszelf, voor
onze familie en vrienden, voor heel de Kerk en voor
alle mensen op aarde. Jezus heeft het volgende
gezegd: “En wat gij ook zult vragen in mijn Naam,
Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt
worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in mijn
Naam, zal Ik het doen” (Johannes 14, 13-14). Bij Jezus
zijn in het heilig Sacrament is, na het ontvangen van
de heilige communie, de mooiste en meest intense
manier om met Hem samen te zijn. Als wij dan met
velen onze eigen wensen en die van Kerk en wereld
bij Hem aanbevelen, hopen wij, dat Hij ook onze
Heiland wil zijn.
De aanbidding vindt plaats elke dinsdag, donderdag
en vrijdag om 18.30 uur, op woensdagmiddag van
13.00 uur tot 14.00 uur in de H. Brigidakerk te
Geldrop en op elke eerste dinsdag van de maand

Oecumenisch Bijbellezen
2019 - 2020
In deze septembermaand start er weer een nieuw
seizoen oecumenisch Bijbellezen. Uit beide kerken,
katholiek en protestants, gaan we naar de lezingen
kijken die in beide kerken op zondag aan de orde
zijn. We vertellen elkaar hoe Bijbelteksten bij ons
overkomen en we kijken naar wat ons daarin
aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit
van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen
worden gebruikt, dus het R.K. Lectionarium en
de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten,
ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten.
Aanmelden is handig voor ons, maar u mag ook
zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden
worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en
dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20.00 uur in
het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21.
dinsdag 24 september voor zondag 29 september
dinsdag 8 oktober voor zondag 13 oktober
maandag 9 december voor zondag 15 december
dinsdag 7 januari voor zondag 12 januari
maandag 9 maart voor zondag 15 maart
maandag 18 mei voor zondag 24 mei

om 18.30 uur in de H. Martinuskerk te Heeze.
Op het altaar in de dag kapel in de H. Brigidakerk
wordt de monstrans geplaatst met daarin de Heilige
Communie. Op dinsdag, donderdag en vrijdag
wordt de vesper of de rozenkrans gebeden en op
woensdagmiddag wordt er plaats genomen in stilte.
In de H. Martinuskerk te Heeze vindt het de eerste
dinsdag van de maand plaats in de dagkapel. Tijdens
de aanbidding wordt er rustige muziek gedraaid of
de rozenkrans gebeden.
Iedereen is welkom, bij het Allerheiligste Sacrament.
Kom eens langs en neem plaats en kom tot rust bij
Onze Lieve Heer.
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Aanmelden op predikant@pggweb.nl of 040-286 75
06, geldrop@parochienicasius.nl of 040-286 23 64.
U bent van harte welkom.

Oktober – Mariamaand
Rozenkransmaand

Maria heeft een vooraanstaande rol in de Kerk als
Moeder van Gods Zoon en van daaruit ook als Moeder
van de Kerk. Dat de meimaand een Mariamaand is,
zullen velen wel weten. Maar dat er nóg een andere
maand aan de Moeder Gods is gewijd, zal misschien
wat minder bekend zijn. Dat is de maand oktober,
de maand van de rozenkrans. “Rozenkrans bidden,
bestaat dat nog?,” zult u zich misschien afvragen. De
rozenkrans bidden overleeft alle stormen en wanen
van de tijd, ook die van onze tijd. Al in de vijftiende
eeuw was er sprake van het bidden van de rozenkrans
en in 1520 werd het rozenkransgebed door Paus
Leo X opgenomen in de ‘officiële gebeden’ van de RK
Kerk. Als op 7 oktober 1571 een veldslag plaatsvindt,
bekend als de Slag van Lepanto, die door de christelijke
strijdmachten wordt gewonnen, wordt de overwinning
toegeschreven aan het aanhoudend bidden van
de rozenkrans door het niet-strijdende volk én de
krijgsmacht.
De oktobermaand is de ultieme rozenkransmaand
geworden, na de gebeurtenissen in het jaar 1917 in
Fatimá. Daar is Maria gedurende zes maanden, zes
keer verschenen aan drie herderskinderen. Maria
stelde zich aan hen voor als Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans, waarbij zij de oproep deed om dagelijks
de rozenkrans te bidden. Op 13 oktober 1917
verschijnt zij aan de herderskinderen Lucia, Jacintha en
Francesco in aanwezigheid van naar schatting 70.000
mensen die getuige zijn van het ‘zonnewonder’.

en hoe de rozenkrans te bidden. Want zoals laatst

OLV van Fatimá

maakt, of …. En u hoeft niet te wachten tot oktober om

een priester het zo mooi zei: “Als je de rozenkrans
bidt, dan neem je de hand van Maria vast en zij leidt je
naar Jezus Christus.” Bij het bidden van de rozenkrans,
overwegen

we

de

belangrijkste

gebeurtenissen

rondom de geboorte, het leven en het verrijzen van de
Zoon van God op aarde. Telkens bidden we rondom
een van deze mysteries (geheimen) een Onze Vader
en tien Weesgegroetjes. De rozenkrans bidden, kan
echt een moment van meditatie en contemplatie zijn:
als we het stil maken in ons hart en ons richten op
het mysterie dat we op dat moment overwegen. En
overdenk ieder mysterie dan maar eens vanuit het
zicht van de Moeder, vanuit haar Liefde voor haar
Zoon en voor ons: dat zij onvoorwaardelijk “ja” heeft
gezegd tegen de Engel Gabriël die haar vraagt om de
Moeder van God te worden, de geboorte in de stal in
Bethlehem en de opdracht in de tempel. En wat te
denken van het Lijden van Christus: het verraad, de
geseling, de doornenkroon, het zware kruis op zijn
schouders en het sterven aan het kruis. En dat alles
ten bate van de verlossing van de mens.
In verschillende kerken in onze parochie wordt op een
vaste tijd in de week de rozenkrans gebeden, vraag het
lokaal maar eens na. Uiteraard kunt u ook op een eigen
tijdstip in de Mariakapel komen bidden, of thuis, of in
de tuin, of als u in de trein zit, of als u een fietstochtje
te beginnen. Op internet zijn goede beschrijvingen te

Tot zover enige historische feiten omtrent de

vinden over hoe de rozenkrans te bidden, zoals op:

rozenkrans, maar veel belangrijker is wat het inhoudt

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.
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gebedsmomenten en de eucharistieviering die inkijk
geven in het religieuze leven. Daarnaast is er de enorme
vrijheid om de indrukwekkende natuurlijke omgeving
op de fiets te ontdekken. Voor een natuurmens en/of
wandelaar zijn de Amsterdamse Waterleidingduinen,
de 17e-eeuwse buitenplaatsen bij Haarlem, de
bollenvelden bij Hillegom en het strand bij Zandvoort
plekken die zeker de moeite waard zijn.

Gezinnenavonden in de
Nicasiusparochie

Vrijwilligersverblijf te Casa
Carmeli Vogelenzang
Casa Carmeli: een klooster van Zusters Karmelietessen
in het Goddelijk Hart van Jezus, te Vogelenzang
nabij Heemstede, gemeente Bloemendaal. Het is
een plaats om als vrijwilliger te verblijven om hulp
te bieden in o.a. het zorghotel en huishouden, het
religieuze dagelijkse leven deels mee te maken en
daarnaast als gast, vrije tijd te mogen ervaren om
de prachtige omgeving te verkennen: Voor een
bezinnende en inspirerende periode.
Helpen als vrijwilliger kan op allerlei manieren: in
de mantelzorg van het (ouderen)zorghotel, in het
huishouden van het gastenverblijf van het Grote
Witte Huis, in de tuin met de tuinvrijwilligers, in de
vieringen in de kapel als acoliet of lector. Casa Carmeli
is wellicht bekend van de Kloosterserie op televisie
van enkele jaren terug, waarin de jongste drie (van
de in totaal vier) zusters de kijker een blik gaven
van hun gastvrije en prachtig gelegen complex. Het
in 2016 geopende zorghotel, waarin plaats wordt
geboden aan thuiswonende ouderen die, in zwaarte
variërende, mantel- en thuiszorg nodig hebben,
is hun trots. Er is een dagelijks schema van drie
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Groei naar eenwording en geloof in een
gezin: Als Nicasiusparochie voelen wij een
medeverantwoordelijkheid voor het welslagen
van huwelijken en gezinnen in onze samenleving.
Er is behalve een huwelijksvoorbereiding, ook
een cursus voor mensen die al gehuwd zijn of al
meerdere jaren samenwonen. Dit vraagt natuurlijk
tijd van u. De gezinnen van tegenwoordig hebben
vaak een drukke agenda met zakelijke afspraken,
sportafspraken en afspraken met familie of
vrienden. Bij de afspraken voor de sport kan een
andere soort sportafspraak toegevoegd worden,
namelijk de geestelijke sportafspraak. Zodat geest
en lichaam in goede harmonie kunnen functioneren.
Maar voor al degene die krap in hun tijd zitten, is er
bij de Nicasiusparochie nog een andere vorm van
samenkomen en bezinning op het leven van alle dag:
In Geldrop is er een gezinnengroep, die een keer
per twee maanden samenkomt. Met elkaar wordt
een geschikte datum afgesproken, waarop iedereen
aanwezig kan zijn en dat er thuis, als het nodig is,
ook oppas is voor de kinderen. Met elkaar wordt er
gesproken over allerlei thema’s naar aanleiding van
een lezing of evangelie. De thema’s die besproken
worden, zijn sociaal-maatschappelijk en kerkelijk
gericht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de
problemen van functioneren van gezinnen in een
seculiere maatschappij. Als u zich aangesproken
voelt, kunt u zich aanmelden bij Henri van Leuken,
diaken. email: h.vanleuken3@chello.nl. Uw religie
of filosofische overtuiging hoeft geen belemmering
te zijn. De hoofdzaak is dat u zich thuis voelt in de
gezinnengroep van de Nicasiusparochie.

Parochiedag
Zondag 22 september 2019

De ouderen uit Geldrop onder ons herkennen het

is een mooie gelegenheid om elkaar uit de diverse

logo en de bijbehorende tekst nog wel:

dorpen te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.

Jaarlijkse parochiële dag voor gezinnen.

Misschien kan deze jaarlijkse parochiedag ook eens in
een andere locatie van de Nicasiusparochie gehouden

Een groot aantal jaren is er binnen de geloofs-

worden.

gemeenschappen van Geldrop en Zesgehuchten een
dag voor de gezinnen georganiseerd. Langzamerhand

De dag is bedoeld voor iedereen, iedereen mag zich

kwamen daar ook ouderen bij met hun kleinkinderen.

welkom weten. Deelname aan deze dag is gratis,

Zo is de jaarlijkse parochiële dag voor gezinnen

opgeven is wel gewenst. Graag de namen van alle

uitgegroeid naar een parochiedag voor de gehele

(deelnemende) gezinsleden, het (email)adres en

geloofsgemeenschap van Geldrop en Zesgehuchten.

het telefoonnummer doorgeven. Graag vóór 16

Ook dit jaar staat er weer een parochiedag voor de

september via: mail geldrop@parochienicasius.nl of

hele Nicasiusparochie op de kalender in Geldrop. Het

via de pastorie st. Antoniushuis, Stationsstraat 21.

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
09.30 uur:

Eucharistieviering in de HH. Maria en Brigidakerk in Zesgehuchten met medewerking van
het koor: This Generation.

11.00 uur:

Eucharistieviering in de H. Brigidakerk in Geldrop-centrum.

12.30 uur:

koffie/thee/limonade en een aangeboden lunch in het parochiecentrum st. Antoniushuis,
Stationsstraat 21.

13.30 uur:

activiteit voor de kinderen en jongeren.

13.30 uur:

lezing in de H. Brigidakerk, met daarop volgend een gesprek met elkaar.

14.30 uur:

kort gebedsmoment in de H. Brigidakerk ter afsluiting

15.00 uur:

gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

17.00 uur:

einde
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Pastoraal team
Pastoor Sjef van der Maazen
Eindverantwoordelijk priester
Behartigt kerkgemeenschappen H. Brigida Geldrop, HH. Maria en Brigida Geldrop, H. Martinus Heeze,
H. Petrus’ Banden Leende, H. Lucia te Mierlo, H. Catharina van Alexandrië Sterksel.
Pastorie: H. Brigida, Stationsstraat 21 5664 AP Geldrop T 040 2862364
Kapelaan Pater Mervin Varayankunnel
Behartigt kerkgemeenschap H. Martinus Heeze
Kapelaan en teamlid van het pastoresteam;
Pastorie: H. Martinus, Jan Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze T 040-2261215

ALGEMEEN

Allerheiligen-Allerzielen 2019
Iedereen kan wel een heilige noemen, of soms kennen mensen zelfs iets van het verhaal van hun leven. De heiligen die
wij kennen, zoals Maria, Jozef, Benedictus, Franciscus, Moeder Teresa, zijn heiligen die officieel door de Kerk als zodanig
verklaard zijn.
Wij weten dat ze heilig zijn door hun levenswandel waarin ze getuigen waren van Gods liefde en omdat er op hun voorspraak
bijzondere dingen zijn gebeurd, zoals genezingen, vertrouwen we er op dat zij dicht bij God zijn in de hemel en dus heilig. Wij
kennen een aantal heiligen, maar God kent alle heiligen en uiteindelijk is het ook onze roeping om heilig te worden. Omdat
we niemand van die heiligen willen vergeten, gedenken we hen in één feest op 1 november, dat Allerheiligen heet.
Met Allerzielen bidden we bijzonder voor hen die uit dit leven zijn heengegaan, maar nog op weg zijn naar de Heer. Samen
met de hemelse gemeenschap vormt het volk van God, met hen die, waar dan ook, nog onderweg zijn, één gemeenschap
door de banden van verwantschap en liefde in Jezus die onze Verlosser is tot eeuwig leven. Op sommige plaatsen in onze
parochie bestaat de gewoonte van een gravenzegening op of rond Allerzielen. Bij deze zegening staan we stil bij onze

Pater Wim van Meijl
Behartigt kerkgemeenschap St. Petrus’ Banden Leende en H. Catharina van Alexandrië Sterksel
Pastorie: H. Petrus ’Banden, Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende T 040 2061215

Diaken Henri van Leuken
Diaken en teamlid van het pastoresteam.
Pastorie: H. Brigida, stationsstraat 21,
5664 AP Geldrop T 040 2862364

overleden dierbaren. Soms wordt er een lichtje of een bloem geplaatst bij het grafmonument en bevelen we hen en alle
overleden in onze gebeden aan aan Gods barmhartige liefde.
In onze parochie vieren we Allerheiligen op vrijdag 1 november op de volgende locaties:
•

Geldrop, H. Brigida-centrum 		

19.00 uur

•

Heeze, H. Martinus 			

19.00 uur

•

Leende, St. Petrus’ Banden 		

zondag 27 oktober 10.00 uur

•

Sterksel, H. Catharina van Alexandrië

zaterdag 26 oktober 19.00 uur

•

Mierlo, H. Lucia 			

10.00 uur

Tijdens de viering van Allerzielen op zaterdag 2 november herdenken we en bidden we bijzonder voor de overledenen van
het afgelopen jaar (2 november 2018 – 2 november 2019).
De vieringen zijn als volgt:

Activiteiten Jong Bisdom Den Bosch

•

Geldrop, H. Brigida kerk 		

zaterdag 2 november 19.00 uur

•

Geldrop, HH. Maria en Brigida kerk

zondag 3 november 9.30 uur

22 september 2019

•

Heeze, H. Martinus 			

zaterdag 2 november 19.00 uur

Refresh - Startactiviteit Jong Bisdom Den Bosch seizoen 2019-2020 voor jongeren & tieners.

•

Leende, St. Petrus’ Banden 		

zaterdag 2 november 19.00 uur

•

Mierlo, H. Lucia 			

zaterdag 2 november 17.00 uur

•

Sterksel, H. Catharina van Alexandrië

zaterdag 2 november 18.00 uur

Alle activiteiten zijn te volgen via Facebook of te volgen op de website
www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Paginas/Jongerenactiviteiten.aspx
Vooraankondiging Adventsconcert
Ook dit jaar zal er in de Adventstijd een orgelconcert in de H. Brigidakerk (Geldrop) gehouden worden.
Dit orgelconcert is de laatste uit de serie Brigidaconcerten van 2019.
Het Adventsconcert vindt plaats op 15 december 2019 om 15.00 u. in de H. Brigidakerk.

Op de volgende data en tijdstippen vindt er op de volgende locaties gravenzegening plaats:
•

Geldrop zondag 3 november: Koninginnestraat (Zesgehuchten): + 10.30 uur (aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur),
Dwarsstraat (H. Jozef): 12.00 uur, Aragorn (’t Zand): 14.30 uur.

•

Heeze: zondag 3 november aansluitend aan de Eucharistieviering van 11.00 uur, parochiebegraafplaats Spoorlaan.

•

Sterksel: zaterdag 2 november aansluitend aan de viering van 18.00 uur is er een lichtjesprocessie naar de
parochiebegraafplaats aan de Averbodeweg.
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Woordzoekeruitslag
De oplossing van de woordzoeker in het Nicasiusnieuws nr. 2 was: ‘Jezus is verrezen uit de dood!’
De meesten van jullie hadden de goede oplossing ingestuurd. De redactie heeft geloot en de drie winnaars waren
Evie, Riet en Dorry. Zij hebben allen een prijsje in ontvangst mogen nemen. Doen jullie dit keer ook weer mee?
Los de puzzels op en stuur de oplossing naar redactie@parochienicasius.nl
Onder de winnaars worden 3 prijsjes verloot.

Labyrint
Kun jij voor alle dieren de weg naar de ark van Noach aangeven?

Zoek de 10 verschillen

