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Bidweek voor de eenheid van de Christenen:
16 t/m 23 januari: Licht in het duister
‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
Mt. 2, 1-12

Het thema voor de bidweek voor de eenheid van de christenen is dit
jaar ontleend aan het bezoek van de wijzen/koningen aan het Kindje
Jezus. Daarbij is de ster het teken van de eenheid. De drie koningen
(In de Bijbel wordt geen getal genoemd) staan voor de - niet joodse vreemde volkeren, die door de ster worden geleid en Jezus komen
aanbidden. In die zin is de ster het teken dat verwijst naar Gods
liefdevolle tegenwoordigheid. De ster zal hen en ons geleiden naar
het grotere licht en dat is Christus. In Zefirelli’s speelfilm ‘Jezus van
Nazareth’ (1977) over het leven van Jezus komen de koningen uit
verschillende richtingen. Het zijn vreemden voor elkaar. Maar in die
zoektocht naar Jezus aan de hand van het teken van de ster vinden
ze elkaar. Zij worden allen gedreven door hetzelfde verlangen om de
pasgeboren koning te zien en te aanbidden. Zo verbeelden de
koningen die zich rond het Kindje Jezus verzamelen de eenheid die
God voor alle volken wenst. Ieder jaar wordt de opzet voor de
gebedsviering voor de Week van Gebed door een andere groep
samengesteld. Dit jaar zijn het de christenen uit het Midden-Oosten.
Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar
spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn
en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het
Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar naar
verzoening en eenheid te leiden. Het thema van de Gebedsweek
herinnert ons als christenen er aan dat het onze roeping is om net
als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van
de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg
naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken
zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat
licht echter verduisterd. Omgekeerd worden christenen die verenigd
zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die
God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens
deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de
heilige Geest onze harten mag veranderen en ook wij schijnen als
licht in het duister. Op zondag 23 januari 2022 om 16.00 uur komen
we samen met onze protestantse broeders en zusters in de Maria en
Brigidakerk om te bidden om ‘licht in het duister’. U bent allen van
harte welkom! (Hoe en of deze viering doorgaat, hangt af van de
coronamaatregelen van dat moment. Volg daarvoor de berichtgeving op
onze internetpagina: www.parochienicasius.nl)

Pastoor Sjef van der Maazen
(bron: vgl. brochure ‘Licht in het Duister’, Raad van Kerken en Missie Nederland)

Dopelingen
HH. Maria en Brigidakerk
12 dec. Charlotte Dekker

Overledenen
H.Brigidakerk
07 dec. Netty van ZantvoortKelders, 85j
10 dec. Truus Smulders- Verkennis, 82j
17 dec. Dora Ederveen- Spikmans, 88j
23 dec. Jan Boekema, 89j
03 jan. Marietje Bevers- Smits,?
HH. Maria en Brigidakerk
09 dec. Maria Brouwers- klomp, 77j
11 dec. Zuster Taci Keurntjes, 89j
H. Martinuskerk
18 dec. Frans van Horrik, 70j
St.- Petrus' Bandenkerk
13 dec. Annie van Asten, 86j
14 dec. Francien van den HurkSnelders, 86j
29 dec. Jef van Hulten, 89j
H. Luciakerk
08 dec. Jo Coolen-van Wetten, 93j
14 dec. Thea Bastiaans-van der
Heyden, 75j
Uitvaart elders
13 dec. Bert Savenije, 90j
18 dec. Frans Tol, 77j
20 dec. Frits van Gerwen, 75j

Dank aan sinterklaas!
Toen ik op zondagavond 5 december in het St. Antoniushuis kwam,
stonden er tot mijn grote verrassing en verbazing in de tuin een
viertal grote zakken, met daarin allerlei kleine zakken, gevuld met
lekkernijen. In een begeleidend schrijven op rijm bleek de goede Sint
dat bedoeld te hebben voor alle vrijwilligers die actief waren in en
rond het St. Antoniushuis. Dat was een onverwacht, maar zeer leuke
en heerlijke verrassing! Hierbij willen we mede namens onze
vrijwilligers Sint Nicolaas van harte dank je wel zeggen!

Dank aan alle vrijwilligers
Ook dit jaar in deze tijd van pandemie waren onze kerken in de
Nicasiusparochie weer heel stemmig versierd. Voor de liturgie en
alle voorbereidingen daaromheen hebben velen zich ingezet. De
schoonheid van alles, naast de zorg en de inspanningen waarmee dit
alles tot stand is gekomen, werden in deze tijd met al zijn
beperkingen eens te meer gewaardeerd door de vele bezoekers,
mede omdat het bezoek aan de kerk tijdens de kerstdagen voor heel
veel mensen vaak het enig mogelijke ‘uitje’ was.
Dat alles hebben we met name te danken aan de vele vrijwillige en
professionele krachten die met man en macht hebben gewerkt om
van Kerstmis op zeer uiteenlopende manieren weer iets moois te
maken. Heel veel dank voor al die inzet voor onze parochie en de
geloofsgemeenschappen ter plekke!

Blasiuszegen
De Blasiuszegen (ter voorkoming van
keelaandoeningen en andere kwalen) is
vernoemd naar de heilige Blasius.
Historisch is er nagenoeg niets over hem
bekend, behalve dat hij in de 4e eeuw
geleefd moet hebben. Volgens diverse
volksoverleveringen was hij een arts die tot
bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij
getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na een gruwelijke
marteling zijn onthoofd. Zijn verering is pas in de Middeleeuwen
door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa
overgebracht. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort
voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn
keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben
gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen.
In het weekend van 5 en 6 februari wordt in verschillende kerken
van onze Nicasiusparochie na de eucharistieviering de gelegenheid
geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. Normaal gesproken
houdt de priester of diaken daarbij twee op gewijde kaarsen in
Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige. Hij bidt dan: 'Moge
God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten
en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.' Vanwege de afstand die we dienen te bewaren ten gevolge
van de coronacrisis zal er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid gekozen
worden voor een algemene zegen vanaf het priesterkoor voor allen
die deze willen ontvangen.

Dank voor al uw
kerst- en nieuwjaarswensen!
In de afgelopen decembermaand
mochten we als pastoraal team
en als pastores individueel van
heel veel mensen
hartverwarmende kerstwensen
en soms zelfs attenties
ontvangen. Jammer genoeg lukt
het niet al deze wensen
persoonlijk te beantwoorden.
Toch willen we langs deze weg
iedereen van harte bedanken
voor de vele goede wensen en
ook van onze kant iedereen Gods
zegen, vrede en alle goeds
toewensen voor het nieuwe jaar.

Berichtgeving inzake visie
gebouwen.
Het afgelopen jaar hebben we als
bestuur veelvuldig gesproken over
de toekomst van onze gebouwen.
In eerste instantie hebben we de
nadruk gelegd op de ontwikkeling
van een woonvisie betreffende de
huisvesting van onze priesters.
Deze woonvisie is opgenomen in
een zgn. strategisch vastgoedplan
waarin we ons totale vastgoed
(o.a. kerken, pastorieën) hebben
beschouwd. In het strategisch
vastgoedplan hebben we onze visie
op de toekomst van ons vastgoed
omschreven.
Op dit moment wordt de laatste
hand aan het strategisch
vastgoedplan gelegd, waarna het
zal worden besproken met de
diverse kerngroepen en ter
goedkeuring bij het bisdom zal
worden ingediend.
Door omstandigheden is het niet
gelukt, zoals eerder aangegeven,
om eind 2021 hierover naar buiten
te treden. Wij gaan ervan uit dat
we in het eerste kwartaal van 2022
onze vastgoedvisie met u kunnen
delen.

Huiszegen 2022
Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar
het huis te laten zegenen door een priester of diaken.
Dat is dikwijls niet mogelijk.
Om in deze leemte te voorzien,
bieden wij u bijgaand een huiszegen aan, die u boven de deur
van uw woning of huiskamer
kunt hangen.
Betekenissen
Er zijn diverse betekenissen die worden toegekend aan de letters
C+M+B op de huiszegen:
1) Caspar Melchior Balthasar
De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die
vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven:
Caspar, Melchior en Balthasar.
2) Christus Mansionem Benedicat
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters
van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald
“Christus zegene dit huis”.
3) Cana Magi Baptisma
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige
openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan
alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten:
de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de
Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).
Gebed
Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt:
U God, almachtige Vader, smeken wij
ootmoedig voor dit huis, voor zijn
bewoners en voor al wat er in is: opdat
Gij U moogt gewaardigen het te
zegenen en te heiligen en met alle
goed te verrijken: geef hun, Heer, van
de dauw des hemels overvloed en van
de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van
hun gebed tot het uitwerksel uwer
erbarming te geleiden. Gewaardig U
dus bij onze intrede in dit huis te
zegenen en te heiligen, gelijk Gij U
gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob.
En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht
wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer.
Amen.
Achter in de kerk liggen de kaarten. Deze kunt u mee naar huis
nemen deze zijn door een van de priesters al gezegend.

In Stilte door Amsterdam
Ieder jaar in de maand maart
lopen duizenden christenen
overal vandaan, in zwijgende
verbondenheid de Stille Omgang,
een nachtelijke stille
pelgrimstocht door het centrum
van Amsterdam, langs de route
die de pastoor van de Oude Kerk
op 15 maart 1345 liep.
Hij was getuige van een
Eucharistisch wonder in het huis
van een zieke man aan de
Kalverstraat en droeg het Heilig
Sacrament (de hostie) terug naar
de Oude Kerk. In het duistere uur
weten de biddende pelgrims zich
verbonden met Jezus Christus die
zich aan alle mensen van goede
wil geeft als leeftocht voor
onderweg. Zij vieren in een
Amsterdamse kerk Eucharistie,
om God dank te zeggen.
De jaarlijkse Stille Omgang naar
Amsterdam vindt plaats in de
nacht van zaterdag 19 maart
2022 op zondag 20 maart 2022.
Of we dit jaar fysiek deel kunnen
nemen aan de omgang is nog de
vraag, maar noteer de datum
vast in uw agenda. We houden u
op de hoogte of we naar
Amsterdam gaan.
Broedermeester Mark Jongen

Drie koningen zingen
Helaas gezien de
Coronaperikelen is er tot onze
spijt geen Drie Koningen Zingen
in Januari 2022. Hopelijk tot
volgend jaar!
Missiegroep Zesgehuchten.

Geef vandaag voor de kerk van morgen:
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
Deze maand januari gaat
opnieuw Actie Kerkbalans van
start. Het thema is ook dit jaar
‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. Tijdens deze Actie
krijgen alle leden van onze
parochie een brief met het
verzoek voor een jaarlijkse
financiële bijdrage.
We hopen dat we ook in 2022
weer op u mogen rekenen!
Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons
van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we
als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om
uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich
hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen
mogelijk. Doet u mee?

Restauratie koepel Brigidakerk Geldrop-centrum
Na 130 jaar zijn de leien op de koepel van de Geldropse Brigidakerk
aan vervanging toe. Al geruime tijd zijn er binnen het bestuur in
samenwerking met het bisdom voorbereidingen getroffen voor de
vervanging van de leien. Op dit moment is het wachten op het
verstrekken van de laatste benodigde vergunningen.
Dit kan nog enige tijd vergen. Daarom is het moeilijk om een
aanvangsdatum van de werkzaamheden nu reeds te vermelden.
Maar als alles rond is, hoopt leidekker ‘Van de Kimmenade’ in het
eerste kwartaal van 2022 het werk te beginnen. Niet alleen de leien
worden vervangen. Wanneer alles ingericht is om op een dergelijke
hoogte te werken, worden tegelijkertijd andere werkzaamheden
meegenomen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud aan de
hemelwaterafvoer en het kruis op de nok van de koepel. Een van de
grote uitdagingen daarbij is het in de steigers zetten van de koepel
die geheel is ingesloten door (schuine) dakvlakken. Met dit alles is
een bedrag gemoeid van +/- € 550.000, -, waarvan ongeveer de helft
wordt bijgedragen door de Rijks Monumentenzorg. In de komende
tijd hopen we met acties parochianen en anderen die dit willen in de
gelegenheid stellen om hieraan bij te dragen. Met het klaren van
deze restauratie hoopt het bestuur dit monument van christelijk
geloven te bewaren voor toekomstige generaties.
H. Brigidakerk, –
HH. Maria en Brigidakerk
Pastorie; Stationsstraat 21,
5664 AP, Geldrop
T: 040-2862364
E: geldrop@parochienicasius.nl

H. Martinuskerk
Pastorie; Jan Deckersstraat 22,
5591 HS, Heeze
T: 040- 2261215
E: heeze@parochienicasius.nl

Vieringen in de
Nicasius parochie
H. Brigidakerk (Geldrop)
Ma. 12.30 u. eucharistieviering
Di. 08.45 u. eucharistieviering
Wo. 12.30 u. eucharistieviering
13.00- 14.00 u. aanbidding
Do. 08.45 u. eucharistieviering
Vr. 08.45 u. eucharistieviering
Za. 16.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
di.t/m vr. 08.30 u. ochtendgebed
wo.- za. van 13.00 u. t/m 16.00 u.
open voor bezichtiging.
HH. Maria en Brigidakerk (Geldrop)
Zo. 09.30 u. eucharistieviering
H. Martinuskerk (Heeze)
Do. 16.00 u. eucharistieviering
Vr. 16.00 u. eucharistieviering
Za. 16.00 u. eucharistieviering
Zo. 11.00 u. eucharistieviering
St.- Petrus' Bandenkerk (Leende)
Za. 16.00 u. eucharistieviering
Leenderhof.
Zo. 10.00 u. eucharistieviering
H. Luciakerk (Mierlo)
Zo. 09.30 u. eucharistieviering
H. Catharina van Alexandriëkerk
(Sterksel)
Za. Tijdelijk geen viering
Opgeven van intenties
Dit is mogelijk door voor de middag
te bellen naar de locatie of te mailen.
Volgende nieuwsbrief:
1ste weekend van de maand
Aanleveren artikelen uiterlijk voor
het laatste weekend van de maand

St.- Petrus' Bandenkerk, Leende H. Catharina van Alexandriëkerk , Sterksel
Pastorie; Dorpstraat 48,
5595 CJ Leende
T: 040- 2061215
E: leende@parochienicasius.nl

H. Luciakerk
Pastorie; Heer van
Scherpenzeelweg 18,
5731 EW Mierlo
T: 0492- 661215
E: mierlo@parochienicasius.nl

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e- mail te sturen naar:
nieuwsbrief@parochienicasius.nl

