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Beste parochianen,

IIn de Adventstijd bereiden we ons voor op het 
Hoogfeest van Kerstmis. In deze uitgave van het 
Nicasiusnieuws belichten we dit mooie feest. We 
hopen dat de Nachtmissen en de H. Missen overdag 
weer als vanouds kunnen gaan plaatsvinden. Graag 
adviseren wij u toch om de verschillende websites in 
de gaten te houden. 

Wij wensen u veel plezier tijdens het lezen van het 
Nicasiusnieuws, met wetenswaardigheden uit onze 
eigen levendige Nicasiusparochie. We hopen dat de 
artikelen u mogen inspireren om de geboorte van 
onze lieve Heer goed te kunnen vieren.

Even geleden heeft Simone van Lier aangegeven 
dat zij haar werk voor het Nicasiusnieuws om 
persoonlijke redenen wil beëindigen. Als redactie 
vinden we dat enorm jammer en wij bedanken haar 
hartelijk voor haar inzet.

Als u een e-mail stuurt aan redactie.nicasiusnieuws@
gmail.com o.v.v. uw naam en adres, dan ontvangt 
u het Nicasiusnieuws voortaan alleen per e-mail. 
We merken dat deze optie in een zekere behoefte 
voldoet. We hopen dat alle geïnteresseerden en 

weldoeners woonachtig buiten onze parochiegrens, 
hiervoor gaan opteren. 
Uw redactie probeert het parochieblad telkens weer 
verder te verbeteren. Enkele lezers zullen merken 
dat hun opmerkingen weer geïmplementeerd 
zijn. Mocht u suggesties hebben voor de volgende 
uitgave, dan houden we ons aanbevolen. Ook voor 
het schrijven van een (kort) artikel houdt de redactie 
zich in het nieuwe jaar aanbevolen.

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest.

De Redactie
Op het moment dat ik dit artikel voor het 
Nicasiusnieuws schrijf, heerst er nog volop oorlog in 
Oekraïne. En helaas niet alleen daar, maar op veel 
plaatsen in onze wereld staan volkeren en mensen 
elkaar naar het leven; op grote schaal en op kleine 
schaal. De gevolgen van de oorlog in de vorm van 
prijsverhogingen zijn voor ons allen voelbaar. En dan 
hebben we het nog niet over wat de mensen zelf 
moeten ondergaan: de vluchtelingen, in Oekraïne 
zelf, maar ook in ons eigen Nederland. Mensen die op 
de vlucht zijn voor het geweld, de ontelbare mensen 
die overleden dierbaren hebben te betreuren. En 
hoe het zich zal gaan ontwikkelen, weet niemand.

Toen Jezus werd geboren in Bethlehem, trad onze 
God binnen in een wereld die verre van vreedzaam 
was. Het joodse volk ging gebukt onder de vijandige 
bezetting van de Romeinen. De toenmalige Romeinse 
keizer Augustus werd door zijn tijdgenoten wel eens 
de grote vredebrenger genoemd. Dat was echter wel 
een vrede die werd voorafgegaan door het nodige 
bloedvergieten. En zo is het nogal eens in onze 
wereld en ook in de wereld van vandaag. 

In die wereld vieren we Kerstmis met als 
kernboodschap vrede en wensen we elkaar 
gezegende en vredevolle kerstdagen toe. Die vrede 
lijkt echter zo ver weg. Wat kunnen wij er aan doen? 
We voelen ons vaak zo machteloos. En toch liggen er 
voor ons kansen, als het gaat om te werken aan  vrede. 
De evangelist Lucas die voor ons de geschiedenis van 
de geboorte van Jezus heeft vastgelegd, laat ons zien 
dat in de geboorte van Jezus de ware vredebrenger 
onder ons is gekomen. Bij zijn geboorte heffen de 
engelen op het veld bij de herders een loflied aan: 

“Eer aan God in den hoge en vrede onder de mensen 
in wie Hij welbehagen heeft” (Lc. 2, 14). De vrede die 
Christus brengt, bestaat niet alleen uit het vermijden 
van wereldse oorlogen. Zijn vrede beoogt het herstel 
van heel de mens. De vrede van Christus betekent 
ook dat een mens zichzelf kan aanvaarden omdat hij 
weet dat God onvoorwaardelijk van hem houdt. 

Door de geboorte van God als een mensenkind kan 
de mens met zichzelf in harmonie leven. Wij zijn 
niet meer afgesneden van onze goddelijke wortels. 
Wanneer we onszelf aanvaarden, kunnen we 
makkelijker in vrede leven met andere mensen en 
met heel de schepping. De kern van ons christelijke 
geloof is dat Christus door de genade, door de 
sacramenten wil leven in ieder van ons. Wij zijn Gods 
kinderen. Dat bewustzijn, van ‘kind van God zijn’, 
schenkt ons innerlijke vrede, omdat Christus door de 
heilige Geest woont in mij. Deze innerlijke vrede geeft 
ook vredevolle gedachten over mijn medemensen. 
Wanneer Jezus ons vervult door zijn heilige Geest is 
er geen plaats meer voor vijandige gedachten over 
mijn medemensen.  Wanneer ik door de inwoning 
van Christus in vrede leef met mijzelf en met God, 
wanneer er vrede heerste in mijn hart, dan verspreidt 
die vrede zich vanzelf naar anderen. Vrede op aarde 
begint bij onszelf.

Namens het pastorale team en het parochiebestuur,

Zalig Kerstfeest en vrede en alle goeds voor het 
nieuwe jaar,

Pastoor Sjef van der Maazen
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Binnenkort vieren we Kerstmis, het feest dat zoveel 
mensen aanspreekt. Deze mensen bereiden zich 
hierop voor, door het licht te ontsteken, in huis, 
rond huis, in straten, enz.. Ze zorgen voor de nodige 
versiering en sfeer in huis. Mensen willen het 
licht zien en ervaren in deze donkere dagen voor 
Kerstmis. Zij willen de gezelligheid van dit feest, de 
verbondenheid met elkaar in huis, in de vereniging, 
in de kerk beleven.

Op 25 december gedenken en vieren wij, christenen, 

de geboorte van Jezus. We staan stil bij zijn geboorte. 

Uit liefde is God mens geworden, is Hij in ons bestaan 

getreden om ons duidelijk te maken hoe we met elkaar 

dienen om te gaan. We zijn immers geschapen naar 

het beeld van God, als evenbeeld van God. (Gen. 1,27). 

Door de geboorte van Jezus heeft God ons een blijde en 

vreugdevolle boodschap gebracht.

In het kerstevangelie (Lc. 2,1-20) brengt de engel des 

Heren deze boodschap over aan de herders: “Wees 

niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 

grote vreugde betekent voor heel het volk; vandaag 

is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 

messias, de Heer.” Een redder is ons geboren! Dat 

woord spreekt voor zichzelf. Jezus wil ons redden uit 

alles wat negatief is, angst, onzekerheid, pijn en verdriet. 

Hij wil ons redden uit alles wat afbreekt, onderdrukt, 

discrimineert, onmenselijk is. Deze redder laat mensen 

in een spiegel kijken, zodat ze kunnen zien hoe ze met 

elkaar leven.

De kerstboodschap eindigt met die andere boodschap, 

die een groot hemels leger van engelen komt 

bevestigen: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede 

op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.”(Lc. 2, 14). 

Staan wij voldoende stil bij deze boodschap? Eer aan 

God! Ja, daar draait het om. God eren en danken voor 

deze wonderlijke gebeurtenis. Hijzelf werd mens. Hij 

komt aan het licht in een pasgeboren Kind. Dat kind is 

zo goddelijk ontwapenend dat God zijn barmhartig en 

liefdevol Aangezicht in Hem laat zien. Zo is God. Zo is Hij 

begaan met zijn mensen.

Vrede op aarde bij de mensen die Hij liefheeft. Deze 

kerngedachte van Kerstmis is zo moeilijk in praktijk 

te brengen. Waar blijft die vrede als we rondom ons 

kijken en zoveel negatieve dingen vaststellen, dichtbij 

en veraf? En toch blijven we Kerstmis vieren. Moge 

het kerstfeest ons blijven aanspreken om in vrede en 

verdraagzaamheid met elkaar om te gaan, tot ieders 

geluk.

Zalig Kerstfeest.

p. W. van Meijl, sds

Ieder jaar probeer ik me als priester een midweek 
terug te trekken in de stilte, in een klooster. Het geeft 
je de kans om wat extra te bezinnen, te bidden en 
te mediteren. Ik ervaar dat als een oase van rust en 
stilte en dat doet mij goed. Ieder jaar zie ik naar deze 
week uit. En zo was het ook afgelopen jaar in een 
abdij in het zuiden des lands, waar ik al jaren kom. 
Meerdere keren op een dag komen de monniken 
samen in de abdijkerk om te bidden en de eucharistie 
te vieren. Zelf probeer ik daar zoveel mogelijk aan 
deel te nemen. Zo ook aan de dagelijkse mis van 
de broeders. Normaal nodigen zij mij uit om de 
eucharistie mee te concelebreren. Dat doe ik altijd 
van harte. De heilige Mis geschiedt daar in een grote 
sereniteit en nobele eenvoud die uitnodigt om in het 
geheim van de heilige eucharistie binnen te treden. 
Door de coronamaatregelen lukte het mij afgelopen 
jaar niet om als priester de Mis te concelebreren. Ik 
had ervoor gekozen om de H. Mis mee te vieren op 
de wijze van de lekengelovigen in de abdijkerk. En 
dat deed me goed. 

Zoals gebruikelijk had ik op het einde van de retraite 
nog een kort gesprekje met vader abt, waarbij ik 
hem wilde bedanken voor de geboden gastvrijheid. 
Tijdens dat gesprek wilde vader abt zich excuseren 
voor het feit dat ik niet, zoals ik gebruikelijk te doen 
was, kon concelebreren. Daarop zei ik vader abt, dat 
het helemaal niet nodig was om zich te excuseren. 
“Want,” zei ik: “Wat is er mooier dan wanneer je 
in de kerk bent van de priester die voorgaat krijgt 

aangezegd, meteen al in het begin van de viering: De 
Heer zij met u! Wat wil je nog meer?” Ik wilde vader 
abt duidelijk maken, dat ik het heel bijzonder vond 
om de H. Mis op de wijze van de lekengelovigen mee 
te vieren. Als priester vervul je meestal een actieve rol 
in de H. Mis. Voor mij als priester heeft de H. Mis ook 
iets als ‘opgave’. Maar dat is niet het diepste wezen 
van de H. Eucharistie. De heilige Eucharistie is op de 
allereerste plaats gave, en wel gave van onze Heer 
Jezus aan ons en pas in tweede instantie opgave. 
Mijn/onze eerste opgave is het eigenlijk om ons hart 
telkens weer te openen voor die grote liefdesgave 
waarmee Jezus zich schenkt aan ons en waaraan 
we deel mogen hebben wanneer we samenkomen 
om de H. Eucharistie te vieren. De meest actieve 
deelname die we kunnen hebben in de eucharistie 
is om geheel en al in ontvankelijkheid open te staan 
voor wat er gevierd wordt en om dat als het ware 
geheel en al te absorberen. Het doet me denken aan 
Maria die bij de aankondiging van de geboorte van 
haar goddelijk Kind met heel haar hart tot de engel 
Gabriël zegt: “Mij geschiede naar uw Woord.” Met 
andere woorden: laat dit heilzame gebeuren van 
Godswege zich maar aan mij voltrekken. In niemand 
is dat dan ook meer vruchtbaar geworden dan in 
haar, Maria. Mij inspireert ze in elk geval, en ik hoop u 
ook, om haar te volgen in ontvankelijkheid voor Gods 
grote gave.

Pastoor Sjef van der Maazen

Ontvankelijkheid

TER INSPIRATIETER INSPIRATIE

Kerstmis 
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Kinderen hebben bij Jezus een streepje voor. 
Jezus zegt in het evangelie van Marcus: “Wie het 
Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er 
zeker niet binnengaan”. Dus alle mensen mogen zijn 
als kinderen. De houding van afhankelijkheid die 
kinderen hebben naar hun ouders, is moeilijk voor 
volwassenen ten aanzien van God. Als volwassenen 
houden we graag de touwtjes in eigen hand. En toch 
vraagt God van ons om die touwtjes los te laten, die 
ons verwijderen van God of van elkaar. We worden 
gevraagd om ons vertrouwen in God te herstellen, 
zoals een kind zijn vertrouwen in de handen van 
zijn ouders legt.

Laatst vroeg een 9-jarig kind mij wat ik van Sint Nicolaas 

vind. Ik vertelde hem enthousiast dat sint Nicolaas voor 

mij een echt voorbeeld was, omdat Sint Nicolaas in zijn 

leven echt probeerde het leven van Jezus na te volgen 

en er te zijn voor mensen in nood. Het kind keek mij 

verwonderlijk aan. 

Zo zijn er meerdere heiligen die tot de verbeelding van 

ons mensen spreken; bijvoorbeeld St. Martinus. Vele 

mensen worden om en nabij 11 november enthousiast. 

Lampionnenoptocht en naar het verhaal luisteren 

bij een kampvuur met een beker lekkere warme 

chocolademelk. Dat brengt mensen bij elkaar en het 

mooie daarvan is, dat velen elkaar gaan helpen.

Beste mensen, geloven doen we samen. We mogen 

ontdekken dat bij ieder van ons het geloof anders 

wordt ingekleurd. Het is daarom belangrijk om elkaar 

te respecteren en elkaar in ieders waarde te laten. Als 

wij onze eigen waarde tot de norm gaan verheffen, dan 

komt er ruzie. Ruzie en geweld is slecht voor elke mens, 

maar vooral voor kinderen die het ondergaan. Het kan 

een litteken worden voor de rest van hun leven.

Dat brengt mij tot de onnozele kinderen, eigenlijk 

onschuldige kinderen. Herodes laat alle jongens tussen 

0 en 2 jaar vermoorden, omdat hij vreesde dat Jezus 

de nieuwe koning van Israël zou worden. Macht doet 

wat met mensen. Mensen die op macht uit zijn, worden 

roofdieren. Ook in de huidige tijd worden er mensen 

vermoord om macht uit te oefenen. Op deze wereld 

zijn er op diverse plaatsen mensen met elkaar in oorlog. 

Er sterven soldaten of ze raken ernstig gewond of 

gehandicapt voor de rest van hun leven. Dat mensen 

ruzie en oorlog maken, is bijna onvermijdelijk. Jezus 

spreekt daarover in het evangelie. Maar de slachtoffers 

zijn vaak moeders en kleine kinderen. Kleine kinderen 

zijn onschuldig in deze gewelddadige wereld. Denken 

wij op 28 december in het bijzonder aan deze Onnozele 

Kinderen. Laten wij hen vragen om een bemiddelaar te 

zijn voor onze gezinnen bij God. Een Zalig en Vredig 

Kerstmis gewenst voor u allen.

Henri van Leuken (diaken)

Het is de tijd om het wonder van Kerstmis volledig 
op ons in te laten werken. Gods Zoon die, ontvangen 
door de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria 
om voor ons de weg naar het eeuwige leven, hier 
en na dit aardse leven, bij de Vader vrij te maken. 
Daarvoor brengt Hij het grootste offer dat mogelijk 
is: lijden en sterven voor de redding van onze zielen. 
Dat is de weg naar vrede op aarde, die het Jezuskind 
voorgaat: hij leert ons hoe we in alle turbulenties van 
de wereld, en dat zijn er vele, vrede en vreugde in 
ons hart mogen ontvangen: Hou van God en hou 
van de naaste als van jezelf. Hoe simpel kan het zijn? 
En toch……. hoe moeilijk blijkt het in de uitvoering. 
Jezus geeft ons het ultieme voorbeeld als Hij aan het 
kruis zegt: “Vader, vergeef het hen.” Vergeving is het 
allergrootste geschenk dat wij mogen ontvangen 
van God die van ons houdt. Want zonder vergeving, 
verhardt ons hart, verhardt onze houding jegens 
onze naaste en uiteindelijk verhardt daarmee de 
wereld. Vergeving kent twee kanten: vergeving 
schenken en vergeving krijgen. En misschien, is het 
voor ons mensen soms gemakkelijker vergeving 
te geven dan vergeving te krijgen. Want om 
vergeving te krijgen, zullen we vergeving moeten 
vragen. En we kunnen pas vergeving vragen, als 
we ons bewust zijn van onze fouten. En het is niet 
eenvoudig te benoemen en te aanvaarden dat we 
fouten maken, dat we onze naasten pijn doen met 
onze woorden, onze daden, ons nalaten en ja, zelfs 
met onze gedachten. En vervolgens moeten we de 
moed bij elkaar rapen om vergeving te gaan vragen. 
Met altijd in ons achterhoofd de gedachte: stel je 

voor dat mijn nederig verzoek om vergeving wordt 
afgewezen. Wat een groot geschenk dat Jezus op de 
wereld is gekomen om ons te leren hoe barmhartig 
de Vader is. Hij zal ons verzoek om vergeving altijd 
met de grootst mogelijke barmhartigheid en liefde 
beantwoorden. Goed om dat in gedachte te houden, 
als een ander ons om vergeving vraagt. 

Kerstmis: Vrede op aarde. En die begint hier, bij ieder 
van ons ‘thuis aan de keukentafel’ in onze familiekring, 
met de mensen die aan ons zijn toevertrouwd 
en vervolgens kunnen we de cirkel steeds groter 
maken: vrienden, mede-parochianen, collega’s etc.. 
Zo bouwen we samen aan Vrede op aarde.

Kindje wiegen
Op 1e Kerstdag om 14.30 uur vindt er in de H. 
Brigidakerk (Geldrop centrum) het traditionele 
“Kindje wiegen” plaats. Deze korte extra kerstviering 
is speciaal voor peuters, kleuters en hun familie. 
Het kerstverhaal wordt verteld. Plaatjes uit het boek 
van Dick Bruna en bijbehorende filmpjes worden 
getoond. Tussendoor zingen we samen kerstliedjes 
die de kinderen misschien al kennen. De kinderen 
brengen kindje Jezus samen met de pastoor naar 
Jozef en Maria in de kerststal. Deze viering duurt 
ongeveer een half uurtje. Voor de kinderen een mooie 
manier om kennis te maken met het kerstverhaal en 
om naar de grote stal in de kerk te kijken.

Kerstmis vieren 
vrede op aarde

TER INSPIRATIE

Onnozele kinderen 

TER INSPIRATIE
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Op 21 december staat de zon de kortste tijd van 
het jaar aan de hemel. Vanaf die datum, begint 
het daglicht toe te nemen. Dit langer worden van 
de dagen zal doorgaan tot 21 juni. Vanaf die dag 
zullen de dagen weer gaan korten. De Kerk heeft in 
het verleden dankbaar gebruik gemaakt van deze 
wisseling in daglengte. Zo heeft ze 25 december, 
- vier dagen ná de kortste dag – gekozen, om de 
geboorte van Christus, het Licht van de wereld te 
vieren. 

En als een soort tegenpool Kerstmis, vieren we op 24 

juni, de geboorte van Johannes de Doper. Johannes 

de Doper, die van Christus getuigde, door te zeggen: 

“Hij moet ‘groter’ worden, en ik ‘kleiner’.” En wat is er 

nu mooier om deze uitspraak aan te laten sluiten bij 

het korter worden van de dagen na 21 juni. Johannes 

de Doper zei dat Christus groter moest worden en 

hij kleiner. Juist op het moment dat de dagen ‘kleiner’ 

worden vieren we de geboorte van Johannes de Doper.

Maar ook het omgekeerde doet de Kerk. Juist op het 

moment dat de dagen ‘groter’ worden vieren we de 

geboorte van Hem, die steeds ‘groter’ moet worden in 

ons leven.  We vieren met Kerstmis de geboorte van 

de Heer, die mens werd zoals wij.  En dat feest vieren 

we juist op het moment dat de dagen weer gaan 

lengen. We vieren elk jaar Kerstmis om onszelf er elk 

jaar bewust van te blijven, dat, toen wij er zelf niet meer 

uitkwamen, God de Vader zijn Zoon stuurde, om ons 

te helpen. Voor alle fouten die wij hébben gemaakt, en 

nog zúllen maken, stierf Hij uiteindelijk, uit liefde voor 

ons, aan het Kruis. Dit, om ons om ons weer in de 

gelegenheid te stellen, zijn Vader te kunnen ontmoeten. 

Om ons te verlossen. Met Kerstmis vieren hiervan het 

begin. Met Kerstmis 2022 jaar geleden, kwam Christus 

de ‘tijd’ binnen om ons na zo’n 33 jaar te verlossen uit de 

slavernij der vergankelijkheid. 

We vieren het feest van de geboorte van Christus, die, 

net als de ‘groter’ wordende dagen een steeds grotere 

rol in ons leven zou moeten gaan spelen. Kerstmis. Het 

feest van de geboorte van Gods Zoon, die ons kwam 

helpen, toen wij er zelf niet meer uitkwamen.  Moge 

Kerstmis 2022 - met deze gedachte in ons achterhoofd-  

een Zalig Kerstmis worden!

Ga met God,

Kapelaan Hans van der Donk

TER INSPIRATIE

Waarom vieren we 
kerstfeest op 25 december?

H. Brigidakerk
 18.00 uur  Kinderviering voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
 20.00 uur  Eucharistieviering   
 22.00 uur  Woord- en communieviering  
 00.00 uur  Eucharistieviering 

H. Maria en Brigidakerk 

 18.00 uur  Eucharistieviering

H. Martinuskerk
 18.00 uur  Eucharistieviering
 22.00 uur  Eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk
 15.30 uur  Eucharistieviering Leenderhof
 18.30 uur  Gezinsviering met kerstspel
 20.30 uur  Kerstviering 

H. Luciakerk
 18.00 uur  Woord- en communieviering speciaal voor gezinnen 
 19.30 uur  Voorprogramma m.m.v. het dames en mannenkoor
 20.00 uur  Eucharistieviering 
 22.00 uur  Eucharistieviering m.m.v. Zanggroep Joko 

H. Catharina van Alexandriëkerk
 20.30 uur  Kerstviering 

H. Brigidakerk 

 11.00 uur  Eucharistieviering  
 14.30 uur  Kindje Wiegen speciaal voor peuters en kleuters

H. Maria en Brigidakerk 

 09.30 uur  Eucharistieviering  

H. Martinuskerk
 11.00 uur  Eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk
 11.00 uur  Eucharistieviering 

H. Luciakerk
 09.30 uur  Eucharistieviering 
 11.30 uur  Kerstvieren met Zanggroep Joko 

H. Catharina van Alexandriëkerk
 09.30 uur  Gezinsviering  
 11.00 uur  Kerstviering 

KERSTMIS

Kerstavond 24 december

1ste kerstdag 25 december
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2de kerstdag 26 december
H. Brigidakerk 

 11.00 uur  Eucharistieviering 

H. Maria en Brigidakerk 

 Geen viering  

H. Martinuskerk
 11.00 uur  Eucharistieviering

H. Petrus’ Bandenkerk
 10.00 uur  Eucharistieviering 

H. Luciakerk
 09.30 uur  Eucharistieviering 

H. Catharina van Alexandriëkerk
 Geen viering

H. Brigidakerk 

 1ste en 2de kerstdag is de kerk open vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur
 28 december van 13.00 uur tot 16.00 uur 

H. Maria en Brigidakerk 

 1ste kerstdag is de kerk open vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur
 2de kerstdag is de kerk gesloten  

H. Martinuskerk
 1ste en 2de kerstdag is de kerk open vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur

H. Petrus’ Bandenkerk
 1ste kerstdag is de kerk open van 13.00 uur tot 17.00 uur
 2de kerstdag is de kerk open van 15.00 uur tot 17.00 uur 

H. Luciakerk
 Vóór en na de viering

H. Catharina van Alexandriëkerk
 Vóór en na de viering

KERSTMIS

Kerststal bezoek

Circa twee jaar geleden heeft Wim ter Burg 
besloten om zijn rijke muzikale loopbaan in onze 
parochie te beëindigen. Dit betekende na ruim 
drie decennia het einde van zijn dirigentschap. 
Mede vanwege de coronapandemie vond het 
officiële afscheid uiteindelijk pas plaats op 17 
april jl. tijdens de Hoogmis van Pasen in de H. 
Brigidakerk.

Vele jaren is Wim binnen onze parochie actief geweest 
als dirigent van het gemengd koor en het rouwkoor. 
Zijn muzikaliteit en tomeloze inzet zorgden voor vele 
mooie vieringen. Nooit deed de parochie tevergeefs 
een beroep op hem. Als het nodig was, sprong hij bij. 
Zo heeft Wim ook een aantal jaren het dameskoor 

van de St. Martinuskerk te Heeze bijgestaan met zijn 
muzikale leiding. 
De kwaliteiten van Wim lagen niet alleen op muzikaal 
vlak, maar ook op het intermenselijke, zijn menselijke 
betrokkenheid. Wim beschikt over de gave om een 
hechte band te smeden met en tussen de mensen 
om hem heen. Ook de vele koorleden die onder zijn 
leiding mochten werken, beamen dat. Hij zorgde 
voor een goede sfeer, prettige repetitieavonden 
en bovenal een hoge muzikale kwaliteit tijdens de 
uitvoeringen.

Hierbij willen wij namens de hele parochie Wim 
bedanken. We spreken ons respect en bewondering 
voor het werk die hij al die jaren heeft verricht. 

In het verleden kon u uw donatie voor Pater Willem 
Kerkhof via het rekeningnummer van Missiegroep 
Zes Gehuchten doen. Vanwege de hoge bankkosten 
is deze bankrekening vervallen. Gelukkig zijn donaties 
voor de Pater nog steeds mogelijk. Dan graag het 
volgende bankrekeningnummer gebruiken:

NL24 ABNA 0524547513 ten name van Witte Paters 
Dongen o.v.v. Missie Malawi Wil Kerkhof.

Hartelijk dank voor uw donaties,

Missiegroep Zes Gehuchten.

Afscheid dirigent Wim ter Burg

Giften voor Pater Willem Kerkhof

UIT DE KERNEN
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Ik ben gezegend met deze lieve mensen in 
het koor.  Ieder zo eigen, maar allen één.  Een 
familiegevoel, gezelligheid, talentvol en 
daardoor zo waardevol.  Er zijn vriendschappen 
voor het leven ontstaan.  Jullie zijn actief, 
zetten jullie schouders eronder en organiseren: 
kerstconcerten, koorkampen, picknicks, dagjes 
weg, barbecues, jullie zorgen voor geluid tijdens 
optredens en de H.Missen…. 

Een aantal van deze activiteiten kunnen volgend 
schooljaar doorgaan, maar een groot aantal stopt, 
omdat ik als dirigente na lang beraad de knoop heb 
doorgehakt en met zo weinig jeugdleden helaas niet 
door kan gaan als jeugd-jongerenkoor. Beste Pastoor 
en Mark,  bedankt voor het vertrouwen in ons, de 
vrijheid in de keuze van liedjes, de afstemming in 
de missen en de moeite die jullie gedaan hebben 
om altijd een fijne gezinsmis samen te stellen. De 
fijne samenwerking en positieve uitstraling naar 
ons, zorgden ervoor dat we met het koor jaren met 
enthousiasme gezongen hebben. Bedankt voor jullie 
steun.  Ook wil ik de mensen in de kerk bedanken 
die er waren tijdens de mis, voor het enthousiast 
meeklappen, het zingen tijdens de liedjes die wij 
zongen en voor het applaudisseren na het slotlied. 
Dit gaf mij en het koor altijd een heel fijn en voldaan 

gevoel.  Daarmee ook mijn ouders die mij altijd 
gesteund hebben in de keuze van het dirigeren en het 
naar de kerk blijven komen. Zij waren vaak aanwezig 
in de kerk, wat fijn was. En natuurlijk Jan, mijn man. 
Mijn steun en toeverlaat die er altijd voor de kindjes 
was en op de achtergrond alles door liet gaan, zodat 
ik dit kon blijven doen. Lieve allemaal, jullie zijn een 
koor waar ik als dirigente moeilijk afscheid van kan 
nemen. Een koor waar ik gelukkig met de meesten 
wel zingend samen mag doorgaan onder leiding van 
Arno, onze pianist bij het Brigida Anuna koor. Die 
ik overigens dankbaar ben voor alle muzikale jaren 
die we hebben samengewerkt.  Zonder pianist geen 
muzikale begeleiding tijdens het zingen, maar zonder 
leden geen koor. Ik ben jullie allemaal dankbaar, 
stuk voor stuk in hoe jullie zijn: warm, liefdevol, altijd 
paraat, attent, enthousiast en met volle vertrouwen 
in mij. Precies om die reden ben ik er trots op jullie 
dirigent geweest te zijn en zou ik eigenlijk nog jaren 
door willen gaan. Omdat ik van jullie één voor één 
best wel een beetje ben gaan houden, heb ik nog een 
persoonlijke boodschap en attentie gemaakt.  Tot 
slot; ik zeg geen doei of dag, maar tot ziens met een 
glimlach. 

Anne de Brouwer-Klinkenberg 

Het aanhoudende geweld in Oekraïne domineert 
al maanden het nieuws. De oorlog heeft vele 
mensen, vooral vrouwen en kinderen, op de 
vlucht doen slaan. Tientallen van hen hebben een 
toevluchtsoord gevonden in onze regio. Vanuit 
naastenliefde besloot ook het parochiebestuur 
om een bijdrage te leveren aan de opvang van 
deze vluchtelingen. 

Sven Johansen, secretaris van de Nicasiusparochie, 
licht toe: “Toen recent de vraag kwam of we als 
parochie konden helpen bij de opvang van een 
Oekraïens gezin, hebben we niet geaarzeld. Een 
leegstaande pastorie werd binnen enkele weken in 
gereedheid gebracht. Daarnaast werden er meubels 
en huisraad verzameld. Zo konden we voor dit gezin 
snel een passend onderkomen realiseren. Het 
parochiebestuur werd daarbij geholpen door enkele 
betrokken vrijwilligers.”

Pastoor Sjef van der Maazen verwelkomde het 
gezin, bestaande uit een moeder, schoondochter en 
kleinzoon, persoonlijk in onze parochie. Inmiddels 
hebben ze hun intrek genomen in de tijdelijke 
woonruimte. Hoewel ze niets liever willen dan 
uiteindelijk terugkeren naar hun echtgenoten in hun 
vaderland, maakt dit gezin er hier ondertussen het 
beste van. Moeder en schoondochter vonden werk 
in de horeca en starten binnenkort, met hulp van 
een parochiaan, met het leren van de Nederlandse 
taal. De kleinzoon gaat inmiddels in Geldrop naar 
school. 

“Het blijft belangrijk om oog te hebben voor anderen. 
Daarbij is het fijn om te merken dat er in onze 
parochie altijd mensen klaar staan om concrete hulp 
te kunnen bieden als dat gevraagd wordt,” zo sluit 
Sven af. 

Afscheid dirigente 
Jeugd-jongerenkoor
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Parochie biedt Oekraïens 
gezin onderdak
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Paus Adrianus VI had een goede vriend, Willem 
van Enckevoirt. Hij leerde hem kennen tijdens 
zijn studie in Leuven. Willem van Enckevoirt werd 
in 1464 in Mierlo geboren, studeerde rechten en 
werd door de Paus tot kardinaal benoemd.

In 1531 krijgt Van Enckevoirt toestemming om 
in Mierlo een gasthuis te stichten. Kardinaal van 
Enckevoirt stelt het geld daarvoor beschikbaar. Hij 
verzoekt zijn zus Elisabeth en haar erfgenamen om 
het huis daadwerkelijk op te richten. Het gasthuis 
met kapel is opgeleverd in 1537 en is bedoeld 
als woonplaats voor twaalf oude mannen. Het 
gasthuis werd Het Apostelhuis genoemd, omdat 
het was toegewijd aan de Twaalf Apostelen. Alleen 
ongehuwde mannen of weduwnaars van boven de 
vijftig jaar waren er welkom. 

In de achttiende eeuw waren de gebouwen erg 
vervallen. De kapel werd afgebroken. Het Apostelhuis 
zelf is daarna in gebruik als opslagplaats van de 
nabijgelegen boerderij. Het fonds dat Kardinaal 

van Enckevoirt heeft ingesteld, werd vanaf dat 
moment gebruikt om oude mannen bij particulieren 
onder te brengen en nog veel later, vanaf 1881 
in het bejaardenhuis bij het zusterklooster. 
Eind negentiende eeuw werd de ouderenzorg 
overgenomen door de zusters van Oirschot in Huize 
Bethanië, het huidige Hof van Bethanië.

Het vermogen van Het Apostelhuis wordt gebruikt 
voor een jaarlijkse bijdrage aan de Mierlose 
missionarissen en voor projecten binnen de Mierlose 
parochiegemeenschap. Er zijn veel projecten om 
noden van mensen te verlichten, maar toch vallen 
er hiaten. Het Apostelhuis wil juist daar hulp bieden.

Als u een beroep wilt doen op Het Apostelhuis, kunt 
u contact opnemen met de voorzitter (pastoor S. 
v.d. Maazen). Het bestuur zal een afweging maken, 
of het project of activiteit in aanmerking komt voor 
financiële ondersteuning. 

Het Apostelhuis
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Feest bij het Heezer 
dameskoor
Eerder dit jaar werden twee kanjers van het 
Heezer dameskoor in het zonnetje gezet: de 
dames Dien Boerenkamp en Clara Vermeer. Dien 
Boerenkamp was vanaf het begin, nu 55 jaar 
geleden, voorzitter, drijvende en verbindende 
kracht die alles regelde. Talloze telefoontjes 
over repetities en uitvoeringen voerde zij met 
het kerkbestuur, de organisten en de dirigenten. 
En het repertoire bij uitvaarten. Want dat was 
standaard: geen uitvaart zonder dameskoor. 

Dien vindt het nu tijd om ‘het stokje door te geven’. 
Zingen zal ze zeker nog wel, maar dan zonder publiek.
En dan Clara Vermeer, 50 jaar lid als sopraan van het 
koor, die, als het zo te pas kwam, ook als alt haar 
bijdrage leverde en dan gewoon ‘een toontje lager 
zong’. Muziek was haar lust en haar leven. Jarenlang 
was ze ook lid van Levensvreugde, het koor van 
ouderen. Op deze gedenkwaardige dag neemt 
Dien afscheid en Clara gaat door zo lang als de 
omstandigheden dat toelaten. Met de fiets naar de 
kerk is er niet meer bij, maar kinderen en vrijwilligers 
zorgen ervoor dat ze van de partij is. 

Er was goed gezorgd om er een feestelijke, 
gezellige middag van te maken met de kapelaan, 
Mgr. Mutsaerts en een vertegenwoordiger van het 
parochiebestuur. Natuurlijk was er taart, maar dat is 
een goede gewoonte bij het dameskoor, en na het 
officiële gedeelte met toespraken, waarbij Dien tot 
erelid werd benoemd, was er een uitgebreid buffet 
waarvan gretig gebruik gemaakt werd. Als ‘extra 
toetje’ was er een optreden van Berry Knapen met 
een ‘buut’ die het Martinushonk met lachsalvo’s 
vulde. Een opmerkelijk vrolijk afscheid. 

Het dameskoor gaat gewoon verder met tweemaal 
per maand een optreden in de zondagse mis en, 
zoals gebruikelijk, bij elke uitvaart.

Mieke van Eert, secretaris Dameskoor

Rondje Nicasiusparochie
Wij, de vrijwilligers van donderdagochtend 
(siergroep, poetsgroep en koperpoetsploeg) in 
de Brigidakerk, leggen iedere maand een bedrag 
in, zodat we samen een uitstapje kunnen maken. 
Vrijdagmiddag 15 juli jl. was het zover. Mark de 
koster had het programma verzorgd. 

Er stond een route gepland langs kerkgebouwen 
van onze Nicasiusparochie. De eerste was St. Petrus 
Banden in Leende waar we een gezellige en leerzame 
rondleiding hadden van Lenie. Er werd verteld over 
de Lindse bloas, de imposante toren van de kerk 
die een echt ijkpunt is in de omgeving en we kregen 
uitleg over de geschiedenis van de kerk met haar 
mooie glas-in-loodramen. 
De tweede stop was de St. Martinuskerk in Heeze, 
waar de koffie met heerlijke   vlaai klaar stond in 
het Martinushonk. Ad was onze gids in deze kerk. 
Een veel jonger gebouw, maar een al hele oude 
geschiedenis, zo werd ons verteld. Een rustgevende 
ruimte waarin hele oude houten beelden en 
prachtige ramen, die van de oude kerk zijn behouden. 
Daarna   vervolgden we onze weg naar het kleine 
sfeervolle kerkje van Sterksel; de H. Catharina van 
Alexandriëkerk. Ongeveer in dezelfde tijd gebouwd 
als de St. Martinuskerk, maar met een hele andere 
sfeer; lichter met mooi schilderwerk met decoratieve 
motieven.
 
Via een toeristische route kwamen we bij laatste kerk 
aan. Dat was de H. Luciakerk in Mierlo. Ook daar 
gaven twee vrijwilligers tekst en uitleg over het mooie 
gebouw. Hier mochten we een blik werpen in de 
kluis. Nadat we een heerlijk ijsje gekregen hadden, 
gingen we weer richting Geldrop. Met een heerlijk 
etentje en een lekker glaasje hebben we de dag af 
gesloten. 

Zo kunnen we terug kijken op een mooie en 
geslaagde dag, waarbij we kennis hebben mogen 
maken met de prachtige kerken, de twee oudste en 
de twee jongste die we in onze parochie hebben. 

Antoinet en Walter van Rijsingen
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Vlak voor de 1ste editie van de Wereld-
jongerendagen (WJD) in 1984 gaf de heilige 
paus Johannes Paulus de 2de een houten kruis 
aan de jongeren van de wereld. Sindsdien heeft 
dit kruis een speciale plaats bij elke WJD. Het 
Nederlandse WJD-kruis startte bij het originele 
WJD-kruis in Rome en werd vandaar uitgezonden 
naar Nederland.

Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakte dit 
kruis een tour door Nederland. Het vier meter hoge 
kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke 
pelgrimstocht door de bisdommen, op weg naar de 
WJD, augustus 2023 in Lissabon. De kruistour nodigt 
uit om de boodschap van vrede, verzoening en 
verlossing door te geven.

Dit Nederlandse WJD-kruis is op 28 oktober te gast 
geweest in onze Nicasiusparochie.

Omstreeks 14.00 uur kwam het Kruis aan bij de HH. 
Maria en Brigidakerk te Zesgehuchten. 
Pastoor van der Maazen heeft iedereen welkom 
geheten en er werd met zijn allen, te voet met het kruis 
naar de H. Brigidakerk getrokken. Onderweg werd 
er stilgestaan, middels het bidden van de Kruisweg, 
bij het lijden en sterven van Jezus. Zowel in de HH. 
Maria en Brigidakerk als in de H. Brigidakerk werd 
er geluistd naar twee jongeren die hun ervaringen 
deelden van eerdere edities van de Wereld Jongeren 
Dagen. Beide jongeren gaven aan dat je eigenlijk de 
WJD moet meemaken. Het gevoel dat je krijgt, is iets 
geweldigs, wat bijna niet te beschrijven is.

Nadat de jongeren in de H. Brigidakerk hun verhaal 
hadden gedaan, is de middag afgesloten met de 
vesper van de Kruisverering en is het kruis verder 
getrokken naar Helmond.  

Het Kruis van de Wereld 
Jongeren Dagen
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Om 8.30 uur vertrok de bus richting Den Briel met 
veel deelnemers uit Asten, Geldrop en Heeze om 
te gedenken dat het 450 jaar geleden was dat de 
negentien Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 
werden vermoord.

Eenmaal onderweg nam Kapelaan Hans Van der 
Donk het woord om iedereen welkom te heten en 
te vertellen dat de heenreis zou gaan via Gorcum, 
zijn geboorteplaats en plaats waar de martelaren 
gevangen werden genomen en waar hun laatste tocht 
begon per mosselschuit, over de Merwede, naar de 
plaats waar ze werden gefolterd en vermoord. Zijn 
inleiding ging naadloos over in het bidden van het 
rozenhoedje voor het welslagen van deze bedevaart. 
De bus kwam op tijd aan bij de bedevaartkerk. 
Vanwege de grote drukte kon de groep niet bij elkaar 
zitten, dus moest er zelf naar een plaatsje worden 
gezocht. 

Om 11.00 uur begon de indrukwekkende 
Eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Van 

den Hende en nog zeven Nederlandse bisschoppen, 
een bisschop van de nuntiatuur en de provinciaal 
van de Franciscanen met nog heel veel priesters, 
waaronder pastoor Van der Maazen en kapelaan 
Van der Donk. Na de mis werd de bedevaartgangers 
koffie, thee, soep en broodjes aangeboden. Daarna 
volgde om 13.30 uur het Rozenkransgebed op het 
martelveld. Daar bleek hoe kleurrijk het gezelschap 
was. Om 14.30 uur volgde de Kruisweg in het park 
en het was indrukwekkend om te zien hoeveel 
mensen bij elke statie devoot knielden. De vele 
rode kaarsjes die de pelgrims droegen, maakten het 
nog plechtiger. Om 15.30 uur werden de plechtige 
Vespers in de kerk gehouden, met aansluitend de 
Sacramentsprocessie rond het martelveld met aan 
het eind de pelgrimszegen. Stipt op tijd, om 17.00 
uur vertrok de bus weer en arriveerde om tien voor 
zeven bij de kerk in Heeze, zodat de kapelaan weer 
net op tijd thuis was om de Eucharistie te vieren. Het 
was een inspirerende dag.

Henk van Eert, deelnemer.

BEDEVAARTEN

Nationale bedevaart naar 
Brielle
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Met veel inspiratie en geestdrift zijn de pelgrims 
en het pastoraal team op pelgrimage gegaan. 
Samen een week op pelgrimstocht met als 
eindbestemming Lourdes, één van de meest 
bekende bedevaartsoorden van de wereld. Heel 
bijzonder is het om in de schaduw van Maria te 
mogen lopen. Samen op weg, een vertrouwd 
gezicht komt als een visioen tevoorschijn. Een 
stralende lach en een vriendelijk woord van zo 
nabij. Geliefd en bijzonder is vooral de doortocht 
door de Grot. Dit is de plek waar H. Bernadette 
heeft gesproken en geluisterd naar de boodschap 
van de flonkerende ‘Witte Dame’. 

Onder de meest ideale en zonnige 
weersomstandigheden zijn de vieringen in Lourdes 
gehouden. De H. Eucharistieviering aan de Grot 
is op zondagmorgen 18 september jl. bij de KRO-
NCRV live uitgezonden. In de Rozenkransbasiliek, de 
Bernadette kerk, de Basilique Notre-Dame du Rosaire 
en de Basiliek van de Pius X, de grootste kerk van 
Lourdes, zijn de andere vieringen gehouden. Andere 
programma-onderdelen waren: de Sacraments- en 
de Lichtprocessie, de ‘Kleine Kruisweg’ langs het 
kabbelende water van de rivier de Gave en de (groeps)

gesprekken met mgr. E. de Jong, hulpbisschop van 
het bisdom Roermond. De individuele bezoeken aan 
de rustieke en bijzondere plekken hebben een diepe 
indruk op de pelgrims gemaakt. Het uitstapje door 
de Pyreneeën heeft mooie beelden opgeleverd voor 
de ‘dagrecreanten’.  

Het bezoek aan de baden, de waterkraantjes of 
een rondgang over het Heiligdom maakten veel 
gedachten los. Het  ontsteken van een kaarsje nabij de 
Grot heeft bij velen een diepe indruk achtergelaten. 
De wandeling door het bedevaartsoord met een 
bezoek aan de parochiekerk met het kerkhof en 
het Nederlands graf, het cachot, de markt en/of 
de talrijke winkeltjes zorgden voor een blijvende 
herinnering aan dit bijzondere bedevaartsoord. Moe 
maar voldaan zijn de pelgrims en hun begeleiders 
met een mooie ervaring rijker teruggekeerd naar 
Nederland.

De georganiseerde bedevaarten naar Lourdes gaan 
vanaf april 2023 weer van start. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Harrie van der Sanden, 
email: mierlosekrant@gmail.com.

BEDEVAARTEN

Samen op pelgrimage naar 
Lourdes

Erwin van Eijk geniet van de herkenbare beelden tijdens de tv-uitzending. Erwin ziet al uit naar de volgende bedevaart in 2023.
In Nederland en België is Kevelaer bekend als 
Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er 
een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding 
van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieke 
pelgrims gaan jaarlijks naar dit genadebeeld 
‘Troosteres der Bedroefden’.

In 1641 heeft de Nederlandse marskramer Hendrik 
Busman van Maria tot driemaal toe de opdracht 
gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Het 
gebeurde op het kruispunt van de weg van Weeze 
naar Geldern. Bij een Hagelkruis op de heide bij 
Kevelaer, daar waar nu de genadekapel staat, bleef 
hij vaak even bidden. Opeens hoorde hij een stem 
uit de richting van het kruis: “Bouw op deze plaats ‘n 
kapelletje”. Kort erna begon hij aan de bouw van een 
kleine kapel.

Na Pasen 1642 kreeg de vrouw van Hendrik een 
nachtelijk visioen. Ze had bij een stralend licht een 
kapelletje gezien met daarin de afbeelding van Onze 
Lieve Vrouw van Luxemburg, een afbeelding die ze 
een paar dagen eerder in het echt had gezien. De 
vrouw vertelde dat er twee dagen eerder soldaten, 
die langs kwamen, haar een afbeelding van Maria 
hadden willen verkopen. Omdat ze het te duur vond, 
heeft ze het niet gekocht. Toen haar man dit verhaal 
hoorde, vroeg hij haar om op zoek te gaan naar de 
soldaten om het prentje. Het was een ets van 7,5 x 11 
cm waaronder de volgende tekst staat gegraveerd: 
Getrouwe afbeelding van de Moeder Van Jezus, de 
Troosteres van de Bedroefden, in de omgeving van 

Luxemburg, beroemd door wonderen en vereerd 
door vele mensen.

Op zondag 1 juni 1642 heeft de pastoor de afbeelding 
in de kapel geplaatst. Algauw kwamen er pelgrims en 
werden er wonderbaarlijke genezingen gemeld. 
Kevelaer speelde in die tijd een bijzondere rol voor 
de Nederlandse katholieken in het protestantse 
noorden waar alle geloofsuitingen verboden waren. 
In Kevelaer bestond godsdienstvrijheid. Zij  konden 
daar in het openbaar hun geloof uitoefenen.
In 1645 werd een bedevaartkerk gebouwd, de 
huidige Kaarsenkapel. In de Kaarsenkapel zijn grote 
kaarsen te zien, die door de verschillende groepen 
pelgrims geofferd worden. De schilden laten een 
lange traditie van veel bedevaarten zien. Buiten is er 
plek om een eigen kaars op te steken.
In 1654 werd, rond het gebedszuiltje een zeshoekig, 
barokke koepelkapel gebouwd, de Genadekapel. 
Het prentje dat zich daarin bevindt, is nog steeds het 
originele prentje. De zeshoekige kapel is van binnen 
rijk versierd.

De Mariabasiliek is pas in de jaren 1858 – 1864 
gebouwd. Het is een sfeervolle en kleurrijke 
neogotisch kerk met een indrukwekkend orgel. 
Veel parochies uit Nederland organiseren busreizen 
naar Kevelaer. Vaak bestaat zo’n bedevaartstocht 
uit een processie naar de basiliek, een Maria 
ochtendmis, het avondgebed, een lichtprocessie en 
het lopen langs de kruisweg. De stad zelf straalt rust 
en gezelligheid uit.

Bedevaartsplaats Kevelaer

BEDEVAARTEN
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Toelichting jaarcijfers
Alhoewel de parochie met een bedrag van € 439.111,- 
op het eerste oog een positief saldo uit haar activiteiten 
laat zien, is de structurele financiële situatie minder 
goed dan het lijkt. Dit saldo is namelijk niet genoeg 
om voldoende te kunnen sparen voor de grote kosten 
die komende jaren op het programma staan om al 
het noodzakelijke onderhoud aan onze kerken te 
kunnen uitvoeren. Zo staan voor 2023 de vervanging 
van de leien op de koepel van de H. Brigidakerk en 
werkzaamheden aan de goten en daken van de St. 
Luciakerk op het programma, die ruim € 700.000,- 
gaan kosten. 

Ook de energiekosten, in 2021 circa € 70.000,-, zijn 
voor het bestuur een grote bron van zorg: deze gaan in 
2023 minimaal verdubbelen.
Om in de toekomst de activiteiten van onze parochie en 
het onderhoud van onze zes kerken te kunnen blijven 
financieren, is uw bijdrage heel belangrijk. Daarom 
vragen wij u voor het komend jaar weer van harte om 
mee te blijven doen met de jaarlijkse actie Kerkbalans, 
zodat we samen kunnen zorgen voor een gezond 
financieel fundament van onze parochie; hiervoor bij 
voorbaat onze hartelijke dank.

Leon Liebreks, penningmeester a.i.

Even voorstellen
Nieuwe secretaris 
Dit voorjaar trad Sven Johansen toe tot het 
parochiebestuur. Sven woont met zijn vrouw 
Simone en hun twee zoontjes in hun pas verbouwde 
woning in Geldrop, op steenworp afstand van het 
Antoniushuis. In het dagelijks leven is Sven advocaat, 
gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het 
arbeidsrecht. In die hoedanigheid werkt hij veel voor 
technische bedrijven in de brainportregio. Als hij 
niet aan het werk is, kookt Sven graag voor familie 
en vrienden of pakt hij de wielrenfiets. Binnen het 
bestuur vervult Sven, sinds zijn benoeming door 
de bisschop, de rol van secretaris. Dit betekent 
dat hij samen met de voorzitter, pastoor Sjef 
van der Maazen, de Nicasiusparochie juridisch 
vertegenwoordigt. Daarnaast voert hij namens 
de parochie correspondentie en bereidt hij de 
bestuursvergaderingen voor.
Sven legt uit waarom hij is toegetreden tot het 
bestuur: “Ik vind het belangrijk om mij in te zetten 
voor de samenleving. Door een steentje bij te dragen 
aan onze parochie hoop ik dat de Kerk haar rol 
kan blijven vervullen. Daarbij staan we voor tal van 
uitdagingen, maar ik ben ervan overtuigd dat we als 
parochie het verschil kunnen blijven maken voor 
onze medemensen.“

Nieuwe penningmeester
In november jl. is Sander Bruinsma tot het 
parochiebestuur toegetreden. Sander woont sinds 
2000 in Heeze, samen met mijn vrouw en vier kinderen. 
Beroepsmatig werkt hij als docent informatica aan 
de Fontys Hogeschool in Venlo. In zijn nieuwe rol 
als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de 
financiën van onze parochie en de verslaglegging 
ervan. Zijn drijfveer is om samen met de andere 
bestuursleden een goede koers uit te zetten voor 
de komende jaren: “Naast penningmeester bij de 
parochie ben ik ook als vrijwilliger betrokken bij de 
hockey, de Heezer Komedie en een zeilschool aan 
de Kaag. Hiermee verklap ik meteen mijn hobbies. Ik 
heb er in ieder geval zin in om mij in te zetten voor 
onze parochie.”

Dikke truiendag in de kerk
In de afgelopen tijd heeft u het allemaal gemerkt, 
zeker op de afrekening van uw energieleverancier, 
dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. 

Op dit moment is de prijs van een kubieke meter 
aardgas circa 4 keer zo hoog dan verleden jaar. 
Voor heel veel mensen levert deze sterk gestegen 
gasprijsproblemen op. 

Gelukkig is onze overheid zich daarvan bewust en wil 
ze huishoudens zoveel mogelijk tegemoet komen. 
Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van 
onze Nicasiusparochie heeft dit grote gevolgen. In 
het verleden was het verwarmen van onze kerken 
al duur, maar door deze exorbitante stijging van de 
prijzen, dreigt het voor de parochie onbetaalbaar te 
worden. 

Een overzicht van onze energieleverancier 
Greenchoice over 2021 leert ons dat we als 
Nicasiusparochie als geheel zo’n kleine 100.000 m3 
gas per jaar verbruiken. De kosten hiervan bedroegen 
verleden jaar ruim € 78.000,-. Het gasverbruik van 
onze zes kerkgebouwen maakt hiervan ongeveer 
twee derde deel uit. 

Wanneer ons verbruik op het huidige niveau blijft, 
betekent dit een drie à viervoudig bedrag aan 
energiekosten voor gas. Dit gaat helaas te zwaar 
drukken op de exploitatie van onze parochie. In 
verband hiermee heeft ook het bisdom aan de 
parochies gevraagd om de verwarmingstemperatuur 
in kerkgebouwen substantieel omlaag te brengen. 
Daardoor is het bestuur helaas genoodzaakt om de 
temperatuur in onze kerkgebouwen te verlagen, niet 
alleen als een kwestie van bezuinigen, maar ook een 
stuk solidariteit met al die mensen die in deze tijd 
thuis de verwarming lager of zelfs uit moeten zetten. 

Intussen denken we na over wat we kunnen doen 
om het probleem van de koude zoveel mogelijk te 
verzachten en staan we open voor goede ideeën van 
uw kant. We hopen op uw begrip. Ons advies is om 
warm gekleed naar de kerk te komen.

BESTUUR BESTUUR

Financiële verantwoording over het boekjaar 2021 (conform stelselwijziging Bisdom) 
     
Baten :  2021  2020

Verworven baten:
Baten van parochianen, zie specificatie €  427.295  €  438.214 
Baten van andere organisaties  €  60.419  €  76.332 
Som van de verworven baten (A) € 487.714 € 514.546

Netto reguliere baten uit beleggingen:
Vastgoed € -2.565  € 6.000 
Effecten € 460.075 € 368.496
Deposito’s, spaargelden en leningen u/g € -4.861 € -7.042
Overige beleggingen € 42 € 0
(B) € 452.691 € 367.454

Overige baten:  
Netto baten uit begraafplaatsen (C) €  182.464  €  143.376 

Som van reguliere baten (A + B+ C) €  1.122.869  €  1.025.376 

Lasten :    
Organisatiekosten:
Wervingskosten € 1.196 € 122
Kosten beheer en administratie € 27.017 € 33.395
(D) € 28.213 € 33.517

Beschikbaar saldo voor activiteiten (A+B+C-D) € 1.094.656 € 991.859

Personeelskosten €  243.924  €  274.967 
Kerkelijke gebouwen €  163.701  €  181.037 
Groot onderhoud kerkelijke gebouwen €   80.661  €  419.629 
Eredienst €   40.844  €  42.197 
Pastoraat €  16.449  €  16.220 
Vrijwillige en verplichte bijdragen €  109.966  €  104.372 
Som van de reguliere lasten(E) € 655.545 € 1.038.422

Saldo uit reguliere activiteiten (A+B+C-D-E) € 439.111 € -46.563

Specificatie bijdragen parochianen:    
Gezinsbijdragen €  272.108  €  278.176 
Collecten €  50.802  €  47.451 
Misintenties €  11.122  €  14.022 
Kerkelijke diensten: uitvaarten en huwelijken €  50.068   €  56.317 
Offerkaarsen €  38.896  €  34.288 
Giften en acties €  4.299  €  7.960 
 €  427.295  €  438.214 
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Voor graven van kinderen wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Bij een kerkelijke uitvaartviering worden de 
nabestaanden 5 gratis misintenties aangeboden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de 
beheerder van de desbetreffende begraafplaats.         
   

Graag willen wij u informeren over een wijziging in 
de restitutieregeling. Binnen onze parochie wordt 
deze regeling alleen voor de kern Mierlo toegepast. 
De regeling bepaalt dat degene die minimaal drie 
achtereenvolgende jaren een parochiebijdrage 
van minimaal € 60,- per kalenderjaar heeft betaald, 
korting krijgt op het tarief van bijvoorbeeld een 
kerkelijk huwelijk of een uitvaart. 

Op grond van harmonisatie binnen de fusieparochie, 
heeft het parochiebestuur besloten om deze 
regeling per 1 januari 2025 te beëindigen. Voor deze 
datum is gekozen, zodat niemand wordt benadeeld. 
Wij hopen u daarmee tijdig geïnformeerd te hebben. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen 
aan Leon Liebreks. Hij is elke week op woensdag te 
bereiken onder nummer 040-2862364.

BESTUUR

Vieringen  
H.Mis stipendium    € 12,50            
Huwelijksviering    € 430,00                      
Jubileumviering    € 325,00                      
Uitvaartviering in een van onze kerken  € 545,00
Uitvaartviering elders (bv. crematorium)  € 430,00
Inzet priester/diaken elders (bv crematoruim of 
natuurbegraafplaats) na uitvaart in kerk  € 82,00
Inzet priester/diaken elders (beperkt) 
bv. voor een laatste gebed      € 165,00     

Prijzen van kaarsen per 1 januari 2023
Devotiekaarsjes    € 0,50            
3-dagen kaarsen    € 2,50                      
    

Begraafplaatsen    
Grafrechten algemeen graf / urnengraf; 20 jaar €  720,00  
Bijdrage onderhoud begraafplaats; 20 jaar €  760,00 
Graf delven en dichten    €  435,00
Bijdrage in toekomstige ruimingskosten  €  250,00 
Plaatsten urn in urnenkelder, columbarium of 
graf incl. bijdrage in toekomstige ruimingskosten € 250,00

Verstrooien as    € 125,00
  
Grafplaats reserveren; 10 jaar    € 740,00
Opgravingen ivm herbegraving elders of crematie* €  165,00
Verlengen grafrecht incl. onderhoudsbijdrage; 10 jaar € 740,00
*(Betreft alleen administratieve verwerking en aanwezigheid beheerder)

Het parochiebestuur van de R.K. Parochie Heilige Nicasius heeft de tarieven voor het komend jaar vastgesteld 
conform het advies van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Tarieven 2023

Wijziging restitutieregeling ‘Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen’
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze parochie mee aan de Actie 
Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode wordt 
aan u als parochianen om een financiële bijdrage 
(parochiebijdrage) gevraagd, zodat we ook in 2023 
kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema 
van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. Ook in de toekomst willen we als 
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want voor onze 
kerkelijke activiteiten krijgen we geen subsidie. De 
financiële bijdrage is noodzakelijk om te kunnen 
bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder 
jaar om een bijdrage vragen. 

Tussen 15 en 31 januari ontvangt u daarom een 
brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen 
dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw 
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 
vervullen en plannen maken voor de toekomst. Hier 
kunt u denken aan het ontvangen van Sacramenten 
zoals het H. Doopsel, H. Eerste Communie en de 
Ziekenzalving. Maar ook aan het vernieuwen van het 
dak van de H. Catharinakerk, de koepel van de H. 
Brigidakerk (2023), enkele daken van de H. Luciakerk 
en de klokkenstoel van H. Petrus’ Bandenkerk. En 
aan het repareren van de schade aan de HH. Maria 
en Brigidakerk en het repareren van de glas-in-
loodramen van St. Martinuskerk.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat: 

Op naar de kerk van morgen.

Giften en legaten zijn 
mogelijk aan de  
R.K. Parochie 
Heilige Nicasius: 

   Geldrop  NL06 RABO 0115 9019 49

   Heeze  NL13 RABO 0120 3055 26 

   Leende  NL75 RABO 0127 4015 12

   Mierlo  NL32 RABO 0134 1019 79

   Sterksel  NL30 RABO 0149 3006 54

BESTUUR

Nicasiusnieuws  
ook per e-mail
Op verzoek van onze lezers wordt het Nicasiusnieuws 
ook per e-mail verspreid. Mocht u dit wensen, wilt u 
dan zo vriendelijk zijn om een mailtje aan redactie.
nicasiusnieuws@gmail.com te sturen, onder vermelding 
van uw naam en adres. Uw adres is noodzakelijk om de 
verzending van de papieren versie te stoppen. Vanaf het 
volgende nummer ontvangt u dan het Nicasiusnieuws 
alleen nog per e-mail. Inmiddels gingen al velen u voor. 
Mocht uw mailadres in de toekomst wijzigen, verzoeken 
we u de redactie daarvan in kennis te stellen. U blijft dan 
op de hoogte van alle activiteiten in onze parochie.
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Wat is de toekomst van onze gebouwen?

Als parochiebestuur hebben we het afgelopen 
jaar gewerkt aan een zogenaamd Strategisch 
Vastgoedplan (SVP). Dit plan vertaalt onze 
doelstellingen naar het vastgoed (gebouwen 
en gronden) en geeft de koers aan voor de 
langere termijn. Na overleg met de kerngroepen 
en pastoraal team is het SVP onlangs door de 
bisdomstaf goedgekeurd. In dit artikel leest u de 
belangrijkste zaken.

Onze doelstellingen:
• Openhouden van de kerken (1 kerk in elke kern)
• Realiseren van 2 priesterwoningen
• Parochiekantoor als werk- en overlegplek voor 

de priesters en vrijwilligers 
• In elke kern een ruimte voor overleg, ontmoeting 

en vorming (diaconie en catechese)

De kernen in onze Nicasiusparochie liggen relatief 
ver uit elkaar. We willen met onze kerken aanwezig 
blijven in de kernen en niet zomaar opgeven wat 
in generaties is opgebouwd. Geloven is iets voor 
dichtbij, voor de plek waar je geworteld bent. In de 
kern Geldrop zijn nog 2 kerken open. Voor de nabije 
toekomst zien we geen noodzaak dit te wijzigen.

Het is de bedoeling om de pastorie van Heeze om te 
bouwen naar 5 appartementen.
Gezien de centrale ligging, leeftijd en 
onderhoudstoestand, is gekozen om hier 
één priesterwoning te realiseren. De overige 
appartementen worden verhuurd. De pastorie van 
Mierlo willen we op een redelijk natuurlijke manier 
splitsen tot 2 (woon)eenheden. De aanbouw gaat 
op termijn dienst doen als 2e priesterwoning. Het 
hoofdgebouw zal in zijn huidige hoedanigheid aan 

een geschikte partij worden verhuurd. Voor de 
zichtbaarheid van de priesters in onze uitgestrekte 
parochie is gekozen om hen niet bij elkaar te 
huisvesten.

De pastorie van Leende wordt dagelijks gebruikt 
door pastor W. van Meijl. Zolang de pastor zijn 
diensten voor onze parochie verleent, zal hem de 
pastorie van Leende ter beschikking worden gesteld. 
Het bestuur heeft de intentie om bij vertrek van de 
pastor de pastorie te verkopen.

Er zullen werk- en overlegplekken voor het pastoraal 
team en de administratie van onze parochie 
in het Antoniushuis worden gecreëerd. In alle 
kernen zal een ontmoetings- en overlegruimte 
beschikbaar blijven voor de opbouw van de 
geloofsgemeenschappen aldaar. In Heeze is het 
Martinushonk hiervoor beschikbaar en in Geldrop 
het Antoniushuis. Op dit moment is de pastorie 
in Leende de ontmoetingsplaats voor de kernen 
Sterksel en Leende. Bij een veranderend gebruik van 
de pastorieën in Leende en Mierlo zal in overleg met 
de plaatselijke kerngroepen gezocht worden naar 
een passend alternatief.

Het bestuur heeft het voornemen om de antikraak-
bewoonde pastorie (incl. tuin) in Geldrop/
Zesgehuchten te verkopen. Er liggen kansen om op 
het te verkopen gedeelte  nieuwbouw te ontwikkelen. 
Naar verwachting kunnen met de te genereren 
opbrengsten de transformatie van de pastorieën 
van Heeze en Mierlo worden bekostigd.  

Over het Plan van Aanpak, hoe en wanneer gaan we 
bovenstaande realiseren, leest u een volgende keer 
meer. 

Strategisch Vastgoedplan

BESTUUR

In 2020 schreef ik een artikel over ‘de diaken’. Nu 
wil ik de diaconie breder bespreken. De diaconie, 
beter bekend als het liefdeswerk van de Kerk, 
wordt door vele vrijwilligers gedaan. We kennen 
de alombekende missiecomités, ouderen- en 
ziekenbezoekgroepen of de rouwverwerking. 
Maar ook een klussengroep, tuinlieden of de 
begraafplaatsverzorgers zijn een onderdeel van 
de diaconie. Het is de PR van de parochie. Zoals 
ik al schreef in 2020, heeft het woord te maken 
met verbindingen leggen, een brug slaan van de 
maatschappij om ons heen naar ons geloof en de 
Kerk waarin wij dat beleven. Zonder diaconie is 
onze Kerk ten dode opgeschreven. 

Wij mogen ons geloof uitdragen zonder woorden. 
Pas als mensen ons vragen gaan stellen over het 
waarom en het hoe van ons handelen, dan pas 
kunnen wij spreken. Maar hoe spreken wij over ons 
geloof? In Brabant is men niet zo gewend om over je 
geloof te spreken, je doet je geloof. Maar als wij niet 
spreken, dan kan het geloof in ons afsterven.

Bij geloven hoort leven en spreken. Onze bisschop 
heeft een tijd geleden een artikel gewijd aan de 
onmacht van de gelovigen om over hun geloof te 
kunnen spreken met eigen woorden. Waarom is dat 
zo? Schamen wij ons voor onze overtuiging? Durven 
wij ons hoofd niet boven het maaiveld uit te steken, 
bang dat we ons hoofd verliezen? Of erger, volgen 
wij de hardroepers van de maatschappij om ergens 
bij te horen? 

In 2013 nodigde ik een aantal mensen uit om 

hun wijkgenoten uit te nodigen, om zo tot een 
zingevingsgesprek te komen. Een zingevingsgesprek 
is een open gesprek waarin de waarden, normen en 
de zin van het leven naar boven wordt gehaald uit 
de alledaagse werkelijkheid. Dit zingevingsgesprek 
kan uitmonden in een geloofsgesprek zonder 
verplichtingen. Maar mijn voorstel heeft het niet 
gehaald. 

Opnieuw wil ik een poging wagen om met 
dorpsbewoners in gesprek te gaan voor de opbouw 
van de diaconie in onze parochie en wereldwijd. De 
jas van de diaconie past ons allemaal. Bij het doopsel 
zijn wij lid geworden van de R.K. Kerk. Dit betekent 
dat we ook een verantwoordelijkheid dragen t.o.v. 
God en van elkaar. 

Graag wil ik iedereen oproepen om gebruik te maken 
van de gegeven mogelijkheden. Niet iedereen heeft 
dezelfde talenten en gaven en dus is er ook een 
verschil in het dragen van verantwoordelijkheid en 
het uitvoeren of beleven van taken. Velen van ons 
hebben een taak in de maatschappij en daar willen 
wij als Kerk bij aansluiten. We willen onze gelovigen 
helpen om op zinvolle wijze gelovig te handelen 
in de wereld om ons heen. De eerste Christenen 
waren bekend bij hun omgeving vanwege hun 
goede en edelmoedige handelswijze. Voor de eerste 
Christenen waren alle mensen kandidaten om met 
de liefde van Christus in contact te laten komen. 
Laten wij ook zijn als de eerste Christenen en Jezus 
Christus terugbrengen in de maatschappij.

Henri van leuken, diaken.

PASTORAAL TEAM

De diaconie, voor wie?
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Jong Bisdom Den Bosch

De activiteiten van Jong Bisdom Den Bosch worden speciaal georganiseerd voor jonge mensen vanaf 12 jaar!

27-29 januari 2023                              WJD@Home Ameland

15 april 2023                                       (Help mee met de) Power of Fire

4 juni 2023                                          WJD Startdag deelnemers

30 juni – 2 juli 2023                            WJD Voorbereidingsweekend deelnemers

2 juli 2023                                            Tuin- en Uitzwaaifeest

25 juli – 9 augustus 2023                   WJD Lissabon 2023

19-26 augustus 2023                          Zeilkamp (tieners) Noventus

17 september 2023                             Reünie WJD

3-5 november 2023                            Mysterytour

JBDB Viert 

Zondagochtenden: 15 januari 2023 / 12 februari 2023 / 12 maart 2023 / 2 april 2023.

JBDB Ontmoet

Vrijdagavonden: 6 januari 2023 / 3 maart 2023 / 26 mei 2023.

Voor meer informatie ga naar www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof

Velen van ons zullen zich erin herkennen. Even achter 
de computer om wat mails weg te werken, bankzaken 
te regelen, foto’s te bewerken. En dan ook nog wat 
rondsurfen op de geëigende websites van de NOS, 
het weer, Eindhovens Dagblad, de lokale politiek of 
je favoriete club. Voor je het weet, ben je een uur 
verder en ´niet veel wijzer geworden´. Toch is het 
leuk, om zo op het internet rond de speuren. Kent u 
bijvoorbeeld de website www.katholiekleven.nl? Het 
is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. 
Onder het kopje Quick Tour op de website valt te 
lezen:
Welkom bij katholiekleven.nl. Op deze plek vind je 

video’s, podcasts, fotoseries en artikelen. Daarin 
vertellen we je geen verhalen ‘over’ de Kerk. Wij 
vertellen verhalen van de Kerk met gelovigen in 
de hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn we samen. Die 
Kerk laten we zien. Niet van een afstandje, maar 
persoonlijk en betrokken. Omdat de Kerk onmisbaar 
is als je God zoekt.
Neem zelf eens een kijkje op de website, er is van 
alles te zien, te lezen en te beluisteren..  

katholiekleven.nl

GEZINNEN

Katholiek surfen

GEZINNEN

DOCAT
De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de 

sociale leer van de katholieke Kerk, zoals deze is 

ontwikkeld in de belangrijke documenten sinds 

paus Leo XIII. Hij wil in het bijzonder jonge mensen 

activeren om deze belangrijke documenten van de 

Kerk in hun originele versie te lezen en hun handelen 

te oriënteren op de uitgangspunten van de waarheid, 

rechtvaardigheid en liefde. Paus Franciscus roept 

de christenen steeds weer op om zich in te zetten 

voor een andere, meer rechtvaardige wereld: “Een 

christen, die in deze tijd geen revolutionair is, is geen 

christen.” https://adveniat.nl/product/docat/

Het kerstverhaal: 
The Nativity Story
Kerstmis is een tijd om kerstfilms te bekijken. Wij 

hebben er een uitgezocht. The Nativity Story, een 

dramatische en fascinerende verfilming van de 

geboorte van Jezus. Deze film volgt de moeilijke en 

gevaarlijke reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, 

de miraculeuze zwangerschap en de geboorte 

van Jezus. Het beroemdste verhaal over liefde en 

lotsbestemming, over onheil en onderdrukking en 

over een kind dat de geschiedenis van de wereld 

zou veranderen... U kunt op internet zoeken naar 

deze film. Verschillende webwinkels hebben de film 

in hun assortiment. Wel goed opletten of er een 

Nederlandse ondertiteling wordt geleverd.

 

The Chosen
Het eindigt niet bij Kerstmis. De film-serie The Chosen 

is een dramaserie over het leven van Jezus. Twee film-

boxsets, met in totaal bijna 800 minuten film over 

het leven van Jezus. Seizoen 1: De eerste dramaserie 

ooit over het leven van Jezus. Het bekendste verhaal 

ter wereld wordt op hedendaagse wijze her-verteld, 

vanuit het perspectief en de levens van de mensen 

om Jezus heen. Seizoen 1 van de meest succesvolle 

crowdfunded tv-serie ooit, trekt je op unieke wijze 

mee in de wereld van Simon Petrus, Nikodemus, 

Maria Magdalena, Matteüs en natuurlijk Jezus. De 

DVD-boxset deel 1 bevat alle acht afleveringen van 

het eerste seizoen en bonusmateriaal.

Seizoen 2: Het is niet langer verborgen; het nieuws 

verspreidt zich dat Jezus de Messias is. Grotere roem 

brengt groeiende menigten, nieuwe discipelen en 

meer wonderen. Het brengt ook problemen. Maria 

wordt geconfronteerd met oude demonen. De 

spanning tussen Simon en Matteüs loopt hoog op. 

Jakobus en Johannes strijden met hun vooroordelen 

en vurige temperament. Maar ze blijven allemaal 

hartstochtelijk de man aanhangen die ze niet altijd 

begrijpen, maar wel altijd zullen volgen. Kom en zie 

seizoen twee van het wereldwijde fenomeen dat met 

elke nieuwe aflevering tientallen miljoenen mensen 

verandert.Deze film-boxset is een cadeau dat u 

zichzelf of uw naasten cadeau kunt doen. 

Boek gelezen 
en film gezien
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1

Woordzoeker

JEUGD

Doolhof

Uitslag woordzoeker,  labyrint en zoek de 10 verschillen
Er is door jullie weer flink gepuzzeld. De oplossing van de voorjaarspuzzel was: voetstappen in het zand, wind 
door de haren, doet ons Gods schepping ervaren. We hebben vele goede oplossingen mogen ontvangen. Uit de 
inzendingen hebben we de volgende prijswinnaar geloot:  Joris uit Geldrop (10 jaar). Hij heeft inmiddels een leuk 
prijsje in ontvangst mogen nemen. 
In dit Nicasiusnieuws is een aantal nieuwe en uitdagende puzzels opgenomen. Doen jullie dit keer weer mee? 
Stuur je oplossing onder vermelding van je naam, leeftijd en adres aan: redactie.nicasiusnieuws@gmail.com

Welke route volgen 
de drie koningen naar 
de stal?

Streep de woorden uit de lijst weg in het diagram. Letters mogen vaker gebruikt worden. De overgebleven letters 
vormen de oplossing.

avond
boom
december
den
diner
engel
ezel
geboorte
gezellig
herder
hulst
jozef

kaarsen
kerk
kerstmis
kerstslinger
kerstster
krans
lam
maria
os
samen
stal
ster


