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   In memoriam Paus Benedictus XVI 
 

Op de laatste dag van het oude jaar is paus Benedictus XVI 
overleden in de leeftijd van 95 jaar. Als hoofd van de 
congregatie van de geloofsleer is hij altijd de rechterhand 
geweest van de H. Paus Johannes-Paulus II. In 2005 werd 
hij tijdens het toenmalige conclaaf gekozen als zijn 
opvolger. Hij nam de naam aan van Benedictus. Deze 
naam herinnert aan zijn voorganger Benedictus XV, die 
zich heeft ingespannen om de vrede te bewerken ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog, maar ook doet de naam 
denken aan Benedictus van Nurcia, de stichter van de 
benedictijnen en beschermheilige van Europa. De 
spirituele beweging die de heilige Benedictus in gang heeft 
gezet, van de navolging van Christus en de beleving van 
zijn evangelie, heeft een heel grote en positieve bijdrage 
geleverd in de ontwikkeling van het Europese continent.  
En zo kennen wij paus Benedictus XVI als een aan God 
toegewijde mens, die de kerk in een geest van 
bescheidenheid, maar wel met vasthouden aan de 
waarheid van het geloof, en meer nog vasthoudend aan 
Jezus Christus heeft willen leiden. 
Gedurende zijn pontificaat heeft hij het niet gemakkelijk 
gehad. Er waren grote problemen op te lossen, zoals de 
hervorming van het Romeinse bestuursapparaat, de 
sanering van de Vaticaanse Bank, maar ook de gevolgen 
van het seksueel misbruik. Paus Benedictus heeft daarvoor 
ook excuses gemaakt naar de slachtoffers. Al met al 
maakte al deze kwesties  zijn pontificaat alles behalve 
gemakkelijk. 
Maar bovenal was paus Benedictus een verkondiger van 
het evangelie, iemand die de Blijde Boodschap van Jezus 
wilde beleven en ook verkondigen. Uiteindelijk hebben 
van zijn  hand drie encyclieken (pauselijke brieven over de 
katholieke leer) rond de theologale deugden de liefde en 
de hoop het licht gezien. Paus Benedictus had het 
voorwerk gedaan voor de encycliek over de derde 
theologale deugd, het geloof, uitgebracht door paus 
Franciscus. In zijn encycliek Caritas in Veritate zet paus 
Benedictus uiteen, dat juist onze verbondenheid in liefde 
met God ons in staat stelt om ons in dienst te stellen van 
onze medemensen, bijzonder van hen die in nood 
verkeren. Vele theologische geschriften heeft hij als 
priester, kardinaal en paus ons nagelaten.  
z.o.z 
 

Nieuwsbrief   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekendvieringen: Zat. Zon. 

Geldrop centrum 19.00 u. 11.00 u. 
Geldrop Zesgehuchten 09.30 u. 
Heeze 19.00 u. 11.00 u. 
Leende 16.30 u.* 10.00 u. 
Mierlo 17.00 u. 09.30 u. 
Sterksel 19.00 u.  
 *Leenderhof verpleegtehuis 

 

Doordeweekse vieringen: 

Geldrop centrum: 
  ma. en wo. 12.30 u. 
  di.- do.- .vr. 19.00 u. 
Heeze:  
do. in het Nicasiushuis 17.00 u. 
 vr. 17.00 u. 
Mierlo Hof van Bethanië: 
  ma.- wo. 18.30 u.  

 

Parochiesecretariaat  
Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop 

T: 040-2862364 
E: geldrop@parochienicasius.nl 

Openingsuren zijn van ma. t/m vr. tussen 
09.00 uur en 12.00 uur. 

Buiten deze uren volgt u de instructies 
van het antwoordapparaat. 

 

De lokale kernen zijn tijdelijk bereikbaar: 
 

Pastorie Heeze:  
Jan Deckersstraat 22, 5591 HS, Heeze 

 T: 040-22611215  
E: heeze@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Leende-Sterksel:  
Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende 

T: 040-2061215  
E: leende@parochienicasius.nl 
E: sterksel@parochienicasius.nl 

 

Pastorie Mierlo:  
Heer van Scherpenzeelweg 18,  

5731 EW Mierlo 
T: 0492-661215  

E: mierlo@parochienicasius.nl 
 

NL93 RABO 0115 9014 50,  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Nicasius 
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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 kerst- en 

nieuwjaarswensen 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! 
 

Heel bijzonder vind ik persoonlijk de trilogie die hij 
geschreven heeft over Jezus van Nazareth; drie 
boeken over het leven en de leer van Jezus, over zijn 
geboorte, zijn lijden en opstaan uit de doden. 
Paus Benedictus verstaat daarbij de kunst om diep 
theologische gedachten over Jezus Christus op een 
verstaanbare manier door te geven. En zo brengen 
deze en andere geschriften die hij ons heeft 
nagelaten in contact met de persoon van Jezus 
Christus, door wie hij innerlijk geraakt was en van 
wie hij de verkondiger en navolger was in diepe verbondenheid, als mens van gebed.  
In dankbaarheid mogen we terugdenken aan deze herder, groot in bescheidenheid, die het schip van de 
Kerk als geestelijke stuurman in moeilijke tijden naar Jezus heeft willen voeren.  Moge de rijke schat van 
zijn theologische studies en verdieping en het persoonlijke voorbeeld van paus Benedictus ons allen 
inspireren in de navolging van Jezus Christus.  
Laten we bidden dat paus Benedictus na zijn vruchtbare werk voor de wereldkerk moge rusten in vrede 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 

In onze Nicasiusparochie hebben we: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afscheid genomen van en aan Gods liefde aanbevolen: 

H. Brigidakerk: 

16 dec.  Rien Bakermans, 83j. 
 

H. Martinuskerk: 

22 nov.  Piet Schenkels, 83j. 
 

H. Luciakerk: 

29 dec.  Coen Pouls, 75j. 

07 jan.  Jan van der Zanden, 83j. 

 

Dank je wel Sint Nicolaas 
Dit jaar zijn de vrijwilligers verbonden 

aan het St. Antoniushuis in Geldrop 
opnieuw verrast met een attentie van 

Sint Nicolaas. Daar zijn we zeer 
dankbaar voor, heel leuk. Dank je wel 

Sinterklaas! 
 

HH. Maria en Brigidakerk: 
13 dec.  Martha Vromans-van Pinxteren, 92j. 
30 dec.  Ria van Hoek, 79j. 
 

St. Petrus' Bandenkerk: 
4 jan.   Harrie Thijssen, 86j. 
 



H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar, apostel van de eenheid 
 

Ieder jaar in januari houden christelijke kerken de Week van gebed voor de 
Eenheid. In de loop der eeuwen hebben veel christenen, ook binnen onze 
katholieke kerk zich ingezet voor de eenheid. Een van die voorvechters van de 
eenheid is een heilige die we de 24ste januari gedenken, de H. bisschop 
Franciscus van Sales. Franciscus werd geboren in 1567 op het kasteel van Sales 
bij Annecy. De tijd waarin Franciscus opgroeide was een roerige tijd, waarin de 
kerk steeds meer leden verloor aan de reformatie. Gelovigen van beide 
kampen stonden zelfs met geweld tegenover elkaar. 
Aanvankelijk ging Franciscus rechten studeren in Padua, maar later voelde hij 
zich geroepen tot het priesterschap. Franciscus maakte best wel 
bliksemcarrière in de kerk. Direct na zijn priesterwijding in 1594 werd hij 
voorzitter (proost) van het kathedrale kapittel van Genève. Het kathedrale 
kapittel was destijds een vooraanstaand en machtig bestuurscollege rond de bisschop en in het bisdom, 
zoals in Genève. Dat kapittel – evenals de bisschop van Genève zelf - zetelde overigens niet in Genève, 
maar - vanwege de strijd met de calvinisten - in Annecy. Genève was toen een calvinistisch bolwerk. 
Vanwege zijn benoeming als voorzitter van het kathedraal kapittel houdt Franciscus een inaugurele 
redevoering voor het kapittel. Een van de zaken waarmee hij te kampen zou krijgen was dus de strijd 
tussen de katholieken en de christenen van de reformatie. Het bijzondere van Franciscus was dat hij in die 
openingstoespraak niet opriep tot een gewapende strijd tegen de andersgelovigen. Neen, Franciscus riep 
zijn geloofsgenoten - priesters en lekengelovigen - op zich te bekeren en de Blijde Boodschap van Jezus die 
we verkondigen ook werkelijk waar te maken in het leven van alle dag. Hij riep zijn mensen op de 
protestantse mensen niet te bestrijden met wapens, maar om hen te beminnen met broederlijke en 
zusterlijke liefde. Het programma van Franciscus van Sales was: Niet geweld, maar het respect en de liefde 
voor andersdenkenden zullen de kudde terugbrengen tot de éne schaapsstal. 
Net als onze huidige paus Franciscus, bracht Franciscus van Sales de toenmalige kerkgemeenschap terug 
tot de Blijde Boodschap van Jezus en hij ging zijn geloofsgenoten voor in het beleven – waarmaken - van 
die Blijde Boodschap. En juist die nederige houding in rusteloze ijver van respect, van liefde, 
zachtmoedigheid en geduld heeft destijds heel veel christenen opnieuw tot eenheid gebracht. Zo is 
Franciscus geworden tot apostel van de eenheid. Op 28 december van het jaar 1622 is hij plotseling 
overleden op 55 jarige leeftijd. 
Die liefde, bijzonder ook voor andersgelovigen, naast zijn zachtmoedigheid en zijn vaste wil om de Blijde 
Boodschap van Jezus te beleven zullen het hele verdere leven van bisschop Franciscus tekenen. Die rijke 
vruchten van zijn spirituele levensweg heeft bisschop Franciscus gelukkig ook voor ons nagelaten: zijn 
geestelijke boeken: Inleiding tot het devote leven en zijn Verhandelingen over de liefde tot God. Moge het 
voorbeeld en de voorspraak van de H. Franciscus van Sales ook ons inspireren de Blijde Boodschap van 
Jezus te beleven en zo medewerkers te worden van Gods eenheid en vrede. 

Pastoor Sjef van der Maazen 
 

Prijzen van kaarsen per 1 januari 2023 
Ondanks de prijsstijgingen van grondstoffen in de afgelopen maanden heeft het  
parochiebestuur de prijzen van de devotiekaarsen zoveel mogelijk op het huidige  
niveau kunnen handhaven. Helaas hebben we de prijzen van enkele soorten kaarsen  
naar boven moeten aanpassen. Hieronder volgen de nieuwe prijzen van de drie  
soorten kaarsen die we in de locaties van onze Nicasiusparochie aanbieden: 
devotiekaarsjes  € 0,50 (was op enkele plaatsen € 0,25 voor een wat kleinere kaars) 
devotielichtje  € 0,50  
3-dagen kaarsen  € 2,50 (was € 2,00) 
Noveenkaars   € 5,00 
De opbrengst van de kaarsen wordt gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen en het bestrijden van 
de kosten van de pastoraal (liturgische benodigdheden, salarissen, catechetisch materiaal, enz.). 



Opgeven van intenties 
Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht 

bij de pastorie of via de mail.  
Betalen kan doormiddel van een envelop af geven 

op de pastorie of geld over maken naar: 
NL93RABO0115901450 ten name van  

Parochie H. Nicasius te Geldrop. 
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: 

ten name van, ter gelegenheid van.  
toch opgeven telefonisch aan de pastorie. 

 

Volgende nieuwsbrief: 
1ste weekend van de maand Aanleveren 

artikelen uiterlijk voor het laatste weekend 
van de maand 

 

Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks 
digitaal ontvangen,  

dan kunt u dit aangeven door een e- mail 
te sturen naar: 

nieuwsbrief@parochienicasius.nl 
 

Blasiuszegen  
 

Op 3 februari vieren we in de kerk de feestdag van de Heilige 
bisschop 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 4 en 5 februari wordt in verschillende kerken van onze Nicasiusparochie na de 
eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt 
daarbij twee 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.' Iedereen die dat wil kan aansluitend aan de eucharistievieringen van dat 
weekend deze zegen ontvangen. 
 

Noteer al vast in uw agenda: Pelgrimage naar Pasen; Op weg met Sycamore 
 

Omdat Jezus tijdens zijn eigen veertigdagentijd in de woestijn ons voorgehouden heeft dat een mens niet 
leeft van brood alleen (Mt. 4, 4), willen we ieder jaar proberen om in onze Veertigdagentijd een stukje 
geestelijk brood aan te reiken. Voedsel dat ons de kans geeft om de rijkdom van het geloof te ontdekken; 
voedsel dat ons op het spoor brengt van Jezus en zijn Blijde Boodschap en ons wellicht doet ontdekken dat 
het beleven van die Blijde Boodschap een bron van vreugde kan zijn voor jou en voor anderen. Dit jaar 
willen we u/jou uitnodigen om samen op weg te gaan naar Pasen 
aan de hand van  een zestal thema’s, die voor het voetlicht 
gebracht worden door father Stephen Wang, priester van het 
Londense diocees Westminster. De volgende onderwerpen snijden 
we aan: 
1.  Het bestaan van God; di 14 februari 2023, 20.00-21.30 uur 
2.  Wie is Jezus; di 28 februari 2023, 20.00-21.30 uur 
3.  De heilige Geest en de Kerk; dinsdag 7 maart 2023, 20.00-21.30 uur 
4.  Het geschenk van het geloof; dinsdag 14 maart, 20.00-21.30 uur 
5.  Ware vrijheid ontdekken; dinsdag 21 maart, 20.00-21.30 uur 
6.  De betekenis van de liefde; maandag 27 maart, 20.00-21.30 uur 
 

Gespreksvragen helpen ons om met elkaar over bovengenoemde onderwerpen van gedachte te wisselen. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop. 
Aanmelden kan: tel.: 040-2862364, @: geldrop@parochienicasius.nl. aangemeld of niet; beleef het mee en 
wees van harte welkom! 
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