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Maria en de coronacrisis
In katholieke kringen staat de meimaand
traditioneel in het teken van de verering van Maria.
Vanuit mijn jeugd herinner ik me nog de jaarlijkse
bedevaart bij ons thuis vanuit Uden naar de Zoete
Moeder in ’s-Hertogenbosch. Nog steeds is de
devotie voor Maria populair in katholieke kringen.
Ik zie het bijvoorbeeld bij de Mariakapellen of
beelden in onze Nicasiusparochie. Ook al gaan
mensen misschien niet meer zo vaak naar de kerk,
een kaarsje opsteken bij Maria hoort er bij.
En zeker in deze tijd van beproeving door het
corona virus zien we dat er bij Maria extra kaarsjes
worden aangemaakt. Dat is niet voor het eerst in
onze kerkgeschiedenis. De eeuwen door namen
mensen in tijd van nood hun toevlucht tot Maria.
De titels die Maria door de eeuwen heen zijn toegedicht herinneren ons aan dat
veilig heenkomen voor gelovigen in moeilijke omstandigheden. Zo kent de
binnenstad van Tilburg het prachtige kapelletje van ‘O.L. Vrouw ter nood’. Daar
klinken de zorgen van mensen al in door. In Handel, velen vanuit Valkenswaard en
Geldrop gaan er jaarlijks naar toe, wordt Maria onder meer aangeroepen als
‘troosteres van de bedroefden’. In Ommel, ook een geliefde bedevaartplaats vanuit
onze Nicasiusparochie, wordt Maria aangeroepen als ‘Troosteres in alle nood’.
Mensen zoeken in tijden van nood – zoals nu in de coronacrisis - hun toevlucht bij
Maria. Dat is een goed gebruik. De Bijbel wijst ons in elk geval twee redenen aan
om dat te doen. Het zijn niet in de eerst plaats de christenen die Maria hebben
gekozen tot hun moeder, maar het is Jezus die haar aan de kerk geschonken heeft
als Moeder. Toen Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis hing te sterven stonden zijn
moeder Maria en de apostel Johannes onder het kruis.

Op dat moment zei Jezus tegen zijn moeder: ‘Vrouw, ziedaar uw zoon.’ En tegen
Johannes (de leerling die Jezus liefhad) zei Hij: ‘Zie daar uw moeder.’ Van oudsher
hebben christenen deze woorden van Jezus zo verstaan, dat Jezus in de persoon
van Johannes (die de kerk vertegenwoordigde) de kerk aan Maria toevertrouwde
en omgekeerd Maria aan de kerk. In die zin kunnen we met een gerust hart onze
toevlucht nemen tot Maria. En dan kom ik tot de tweede reden om dit te doen.
Wanneer je naar Maria gaat zit je altijd goed, want zij leidt ons naar Jezus.
Dat deed ze al in het begin van het openbare optreden van Jezus bij de bruiloft van
Kana. Johannes de evangelist die dat voor ons heeft opgetekend, verhaalt ons dat
toen de mensen zonder wijn zaten, Maria tegen hen zei: ‘Doet maar wat Hij (lees
Jezus) u zeggen zal.’ Maria zet ons altijd op het spoor van Jezus, op de weg van zijn
Blijde Boodschap. Laten we in deze moeilijke tijd van coronacrisis niet bang zijn om
onze toevlucht tot Maria te nemen. Vertrouwen we ons en onze wereld toe aan
haar voorspraak en laat je meenemen aan haar hand. Maria leert ons waartoe Jezus
ons oproept: leef de Blijde Boodschap van het evangelie, blijf bidden en keer je
telkens weer om naar Jezus en naar de naasten, bijzonder hen die het in deze
coronatijd moeilijk hebben. Heilige Maria, hulp in alle nood en troosteres van de
bedroefden, bid voor ons.
Pastoor Sjef van der Maazen
Collecte bij vieringen via internet
Door de coronacrisis is de onwerkelijke situatie
ontstaan dat we de H. Mis opdragen in een lege
kerk. U als gelovige en ik als pastoor hebben dat nog
nooit meegemaakt. Gelukkig beschikken we sinds
kort - dankzij een gulle gever - over de mogelijkheid
om de H. Mis via een internetverbinding aan te
bieden. In IT-taal wordt dat ‘streaming’ genoemd of
‘streamen’. Hierdoor ervaren we – ondanks de
handicap van de afstand - toch iets van
verbondenheid. Van verschillende kanten hebben we positieve reacties ontvangen
over dit initiatief. Deze verbondenheid op afstand wordt nog eens versterkt
doordat niet alleen de pastores te zien zijn via de internetverbinding, maar ook
doordat zich lectoren van buiten Geldrop aangeboden hebben om de lezingen en
voorbeden te verzorgen. Dankbaar zijn we ook onze collega pater van Meijl, die in
samenwerking met onze protestantse medebroeders en zusters vieringen verzorgt
die uitgezonden worden via Teevee Horizon voor de parochianen in Leende,
Sterksel en Heeze.
Ook hebben we reacties van kijkers gehad die zich afvroegen of ze niet een bijdrage
konden doen als collecte, in het besef dat we als parochie wat inkomsten mislopen.

Uiteraard staat het geestelijke gewin voorop, maar toch willen we de mogelijkheid
aanreiken om een geldelijke bijdrage te doen als collecte. Hiervoor kunt u het door
u gewenste bedrag overmaken op onze bankrekening NL 93 RABO 0115901450
t.n.v. R.K. Parochie H. Nicasius, onder vermelding van ‘collecte’. Bij voorbaat dank
voor uw bijdrage!

Volg dagelijks de diensten online via
www.parochienicasius.nl
ga naar het kopje live.
In de meimaand zullen de diensten als volgt zijn:
Maandag t/m donderdag
om 18.30 uur rozekransgebed en uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.
Maandag t/m zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 09.30 uur
eucharistieviering.
Donderdag 21 mei viert de kerk Hemelvaart van de Heer
Op deze dag zal de eucharistieviering uitgezonden worden om 09.30 uur vanuit de
H. Brigidakerk in Geldrop. Op woensdag 20 mei vieren we de vooravond van
Hemelvaart om 19.00 uur
Felicitaties voor de gedecoreerden
Afgelopen vrijdag werden we blij verrast door het nieuws dat
dhr. Dirk-Jan Doensen door onze koning werd onderscheiden
in de Orde van Oranje Nassau. Dirk-Jan Doensen heeft zich
als lid van ons plaatselijke gilde St. Joris gedurende lange tijd op
allerlei fronten ingezet voor het gildewezen in onze regio.
Tevens in hij onderscheiden vanwege zijn activiteiten voor onze
parochie als lid en penningmeester van het gemengd koor in de
Maria en Brigidakerk. Tevens werd onderscheiden dhr. Frans Parren.
Op maatschappelijk gebied heef Frans een indrukwekkende
staat van dienst. Een aantal mensen zullen hem ongetwijfeld
kennen als voormalig bestuurslid van het gemeenschapshuis in
Geldrop-Zesgehuchten. Binnen onze parochie is hij sinds het jaar
2000 actief als bestuurslid en sinds 2013 als voorzitter van de Handelse processie.
In de gemeente Heeze-Leende heeft ons bestuurslid van onze Nicasiusparochie,
mevr. Anneke Hulsen-Walen, een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen
vanwege haar inzet, als bestuurslid, niet alleen voor de Nicasiusparochie, maar ook
in het parochiebestuur voor de fusie en haar vele activiteiten voor de Leendse
geloofsgemeenschap.

Daarnaast zijn in de gemeente Heeze-Leende nog twee andere parochianen
koninklijk onderscheiden. Het betreft Mevr. Ans Loffeld-Weusten die vrijwilligster is
rond de Sint Petrus Bandenkerk en straatcontactpersoon voor de Leendse
geloofsgemeenschap. Dhr. Ton van der Sande werd onderscheiden, mede vanwege
zijn vele inspanningen - waaronder de administratie – voor de Leendse parochiële
begraafplaats. Alle gedecoreerden wensen we van harte proficiat!
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Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden
Joke van Broekhoven- Pals, geboren op 12 april 1931 en overleden op
27 mrt. 2020 (begraafplaats ‘t Zand)
Truusje Hendrikx- Damen, geboren op 26 feb. 1926 en overleden op
28 mrt. 2020 (H. Brigidakerk)
Sis Beks- van Hoek, geboren op 26 nov. 1927 en overleden op
2 apr. 2020 (H. Brigidakerk)
Hans Moonen, geboren op 24 sep. 1942 en overleden op
4 apr. 2020 (HH. Maria en Brigidakerk)
Gerard van der Rijt, geboren op 30 mrt. 1947 en overleden op
8 apr. 2020 (H. Brigidakerk)
Toon van Gils, geboren op 15 okt. 1926 en overleden op 12 apr. 2020
(H. Brigidakerk)
Annie Smulders- Beks, geboren op 14 nov. 1925 en overleden op
25 apr. 2020 (H. Brigidakerk)
Kerken open voor persoonlijk gebed
09.00 u. t/m 10.00 u.
(HH. Maria en Brigida kerk)
11.00 u. t/m 12.00 u.
(H. Brigidakerk)

Woensdag en zaterdag van 13.30 u. t/m 15.00 u. H. Brigidakerk open
Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen.
Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot
12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van €12.- in een envelop af te
geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name
van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam.
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven
door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl.

