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Het is mis op de Mert
respect voor de beslissing om de mis te verkassen: “Natuurlijk kregen we veel reacties,
en vaak de vraag waarom we niet alsnog
de Paterskerk konden gebruiken, maar die
is gesloten. Ik wilde er geen discussie over
voeren, pater Koopmans is toch degene die
de mis draagt. Het gaat niet om het kerkgebouw maar om het samenzijn met carnaval.
Ik ben zelf niet gelovig maar ik vind het heel
bijzonder dat al die carnavalsvierders op
een integere manier samen zijn. Het is een
mooi stukje carnaval dat niet verloren mag
gaan. Dat is ook de reden waarom we er
nog de moeite voor doen. Zo’n evenement
mogen we niet laten zakken.”
Het is en blijft dan ook een groot evenement. De kerk zat altijd vol, met zeker 500
bezoekers. Dat aantal verwacht Mayke ook
nu weer: “Plus de 150 vrijwilligers die eraan
meewerken. Stratums muziekcorps St. Cecilia zet er met zo’n 70 man bijna een symfonisch orkest neer, plus de overige muziek.
Het podium in de tent zal te klein zijn, de
bezoekers kunnen we wel kwijt.”
Pater Joost Koopmans en Mayke Muller
Dit jaar is voor het eerst de traditionele
Eindhovense carnavalsdienst op zondag
26 februari niet in een stichtelijke omgeving; de mis verhuist van de Catharinakerk naar de tent op de Mert. Carnavallend Eindhoven was in rep en roer: ,,De
kerk sluit carnaval buiten.” Zo zit het
níet; carnaval is geen Jozef&Maria 2.0 die
nergens onderdak kunnen vinden.

Verkassen
Organisator Mayke Muller is al jaren de drijvende kracht achter de mis. Ze heeft alle

Aan dat podium wordt nog gesleuteld want
de muziek is belangrijk, vindt Mayke: ,,De
truc van de mis is juist dat de muziek mensen raakt, hen stil én blij maakt. Daar zit regie achter; er zijn momenten van bezinning
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en momenten van feest. Daardoor worden
de mensen die elk jaar komen nog steeds
geraakt. Dat vind ik het mooie van de mis.
Mensen vinden het fijn om stil te staan bij
het vieren van deze dagen, maar ook bij
mensen die het minder goed hebben, en dat
samen te delen.”
De tent vormt dus nog een uitdaging: ,,Veel
carnavalsvierders roepen al lang dat de
tent voor de ‘buitenlanders’ is, je snapt wel
wat ik bedoel. We willen laten zien hoe het
daar kan. We doen ons eigen ding. Hopelijk
blijft iedereen lekker hangen om te brunchen. Met het muziekcorps werken we aan
een goede overgang; zij blijven doorspelen
terwijl we ombouwen. Mensen kunnen dan
nakletsen en een broodje eten. Samen zorgen we ervoor dat het een homogeen feest
wordt.”
Zaligheden
Met het nieuwe thema moet dat zeker lukken: ‘Fiere stad in het zalige zuiden’. De
mis draait rond de 8 zaligheden. Niet de
gelijknamige dorpen in de regio, maar de
‘Zalig zijn…’-uitspraken van Jezus die in het
evangelie van Matteüs aan bod komen. En
in de oecumenische dienst dus, waarmee
Lampegat carnaval 2017 viert.

De mis wordt dit jaar voor het laatst voorgegaan door Augustijnenpater Joost Koopmans, die teruggaat naar Nijmegen. Hij
volgde Eindhovenaar en mede-Augustijn
Piet Vermeeren op. Joost vindt het bijzonder dat (halve) katholieken en niet-gelovigen
bij elkaar willen komen voor bezinning op
carnaval: ,,Buitengewoon dat daar behoefte aan is, en dat we daarmee mensen een
dienst bewijzen. Een goeie kans om samen
carnaval een beetje verdieping te geven.”
Deelritueel
Pater Koopmans kaartte zelf de tent op de
Mert aan: “Je hebt ook kermismissen, in kermistenten, dus het gebeurt meer. De kerk
kan ook naar buiten treden, de straat op.
Paus Franciscus zegt dat ook vaak. De locatie kan prima.” Hij benadrukt dat het een
dienst is, geen eucharistieviering: ,,Bezinning, muziek en meditatie vullen die dienst,
inclusief een deelritueel waarin we letterlijk
iets samen delen.”
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Bibberbots
Een bibberbot? Dat is een klein, robotachtig beestje. Ze zien er grappig uit en
kunnen ook nog eens zelf tekenen. En
nog leuker: jíj kan ze maken! Kom naar
de workshop die de bibliotheek 4 februari
samen met de Techniekbieb geeft in het
Microlab.
Zaterdagmiddag 4 februari ga je tekenmachines en bibberbots bouwen. Ontwerp je
eigen karaktertje en krijg hem aan de praat.
Natuurlijk neem je na afloop je eigen tekenende robotje mee naar huis.
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Praktische informatie
De workshop Bibberbots is zaterdag 4
februari van 14:00 tot 15:30 in het Microlab,
Kastanjelaan 400. €5,50.
Aanmelden via:
workshop-bibberbots.eventbrite.nl

