
  Tel. 2261216 

Huispaaskaars 
Na de viering van Paaszaterdag kan de bestelde en gewijde huispaaskaars 

worden afgehaald in de sacristie.   

Wijwater 
Tijdens de Paaswake is water gewijd. In de week na Pasen staat dit achter in de 

kerk. Eenieder die dat wil, kan hiervan meenemen. 
 

Afscheid zr. Konings 
Zoals u weet, gaat zr. Konings terug naar haar klooster. Voor onze parochie 

heeft zr. Konings veel betekent. Daarom willen wij haar niet zo maar laten gaan. 

Als parochie willen wij haar hartelijk bedanken en afscheid van haar nemen. Dat 

doen we zondag 16 april, eerste Paasdag, na de H. Mis van 11.00 uur. Iedereen 

die haar gedag wil zeggen is van harte uitgenodigd voor het kopje koffie in het 

Martinushonk na de H. Mis.  
 

Paaseierenspeurtocht misdienaars en acolieten 
Op eerste paasdag 16 april is er voor alle kinderen een paaseierenspeurtocht. 

Verzamelen op eerste paasdag na de mis van 11.00 uur in het Martinushonk. 
Daar worden eerst de spelregels uitgelegd en dan begint de speurtocht naar de 

paaseieren.  
 

1e Communiefeest: zondag 21 mei 11.00 uur 
Op zondag 21 mei is het groot feest voor veel kinderen uit de groepen 4  van 

onze basisscholen: zij ontvangen voor het eerst in hun leven de H.Communie.  
 

Meimaand Rozenkransmaand 
In de meimaand bidden we op dagelijks - dat wil zeggen van maandag t/m 

vrijdag - om 12.00 uur het rozenhoedje in de kerk. Welkom voor een kwartier 

gebed tot de Moeder Gods. We bidden voor onze eigen intenties, voor onze 

parochie en voor de noden van de wereld. We beginnen dus op maandag 1 mei.  
 

Pinksternoveen & viering van de Mariamaand 
Van vrijdag 26 mei tot en met zaterdag 3 juni houden we in onze parochiekerk te 

Heeze de Pinksternoveen. Tegelijkertijd vieren we dan ook de Mariamaand. In 

deze noveen willen we met elkaar speciaal bidden om God te vragen de kerk van 

binnenuit te vernieuwen en te inspireren. Deze speciale viering begint iedere dag 

om 18.30 uur en wordt afgesloten met een Eucharistieviering. Wij nodigen u 
allen van harte uit om deel te nemen aan deze pinksternoveen & viering van de 

Mariamaand van vrijdag 26 mei t/m zaterdag 3 juni 2017 in onze 
Martinuskerk. Tijdens deze periode zal door de week de ochtendmis van 8.30 

uur en het gezamenlijk bidden van de rozenkrans om 12.00 uur komen te 

vervallen.  
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Biechtgelegenheid 
Gelegenheid tot biechten is er op dinsdag 11 april van 18.30 uur tot 19.00 

uur in de pastorie, waarna om 19.00 uur een boeteviering zal worden 

gehouden en aansluitend een H. Mis. Verder kunt u te allen tijde een 

afspraak maken. Telefoon pastorie: 2261215. 
 

Ziekencommunie Pasen 
De ziekencommunie voor Pasen wordt op Goede Vrijdag 14 april ’s morgens 
aan huis uitgereikt. Degenen die altijd al de communie thuis ontvangen worden 

automatisch bezocht. Anderen kunnen naar de pastorie bellen: 2261215. 
 

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN 
Di 11 april     19.00 uur Boeteviering aansluitend H. Mis (ochtendmis 

                           vervalt) 

Do 13 april    Witte Donderdag: 19.00 uur H. Mis. 
                       Op Witte Donderdag (Laatste Avondmaal)  vieren we de 

                       instelling van de eucharistie en de instelling van het 

                       priesterschap. 

Vr 14 april    Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg. 
                       Voor deze viering worden speciaal de kinderen uitgenodigd. 

                       19.00 uur H. Mis. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden 
                       en sterven van Christus. Het lijdensverhaal wordt gelezen, 

                       waarna de kruishulde volgt. Tot slot is er de communieritus 

                       waarna we in stilte de kerk verlaten. 

Za 15 april Stille zaterdag / Paaswake:20.30 uur H. Mis  

                    -         de vormelingen verlenen hun medewerking 
                    -         het paasverhaal wordt verteld 

                    -         allen hernieuwen hun doopbeloften 

                    -         voor iedereen is er een aangename paasattentie 

Zo 16 april Hoogfeest van Pasen: 11.00 uur H. mis met kinderwoorddienst. 
Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus, het fundament 

van ons geloof. Hij schenkt allen die geloven diepe vreugde en 

vrede. 

Ma 17 april Tweede paasdag: 11.00 uur H. Mis  
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Nieuws uit de parochie 

Gedoopt:       12.02.2017 Max van de Moosdijk  

                    05.03.2017 Lauren van Stratum 

                    02.04.2017 Lynn Scheepers 
 

Overleden:    Harrie van Asten                        85 jaar 

                    Mies Machielsen-Vroomans      89 jaar 

                    Marietje Maas-Verberne            94 jaar 

                    Joke van de Akker-Sprenger      81 jaar 

                    Martien van Gurp                       82 jaar 

                    Jo van de Moosdijk                    75 jaar 
 

Heilige missen in de Martinuskerk in Heeze 

Door de week: dinsdag, woensdag en donderdag om 08.30 uur. 
Let op: de eerste dinsdag van de maand is niet om 08.30 maar om 18.30 uur 

aanbidding met Rozenhoedje en aansluitend een H Mis. 
 

Weekend: 

1/2 april      Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

8/9 april      Palmzondag, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis 

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

13 april       Witte Donderdag 

                    19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 
 

14 april       Goede Vrijdag 

                    15.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

                    19.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

15 april       Stille Zaterdag 

                    20.30 uur H. Mis, (Dameskoor) 
 

16 april       Hoogfeest van Pasen 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

17 april       Tweede paasdag 

                    11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
  

22/23 april  Beloken Pasen, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Volkszang) 

29/30 april  Derde zondag van Pasen, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis 

Zo                11.00 uur H. Mis (Volkszang)  
 

6/7 mei        Vierde zondag van Pasen, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

13/14 mei    Vijfde zondag van Pasen, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

20/21 mei    Zesde zondag van Pasen, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis, Eerste Communie 
 

Do 25 mei   Hemelvaart van de Heer 

                    11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

27/28 mei    Zevende zondag van Pasen, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Volkszang) 
 

Opgeven van misintenties 
Misintenties kunt u opgeven:  

• op de pastorie door een envelop met de juiste gegevens in de brievenbus,   

• of telefonisch: 2261215  

• of bij de koster (voor of na de H. Mis in de kerk) 

• of te mailen. 

De kosten zijn € 11,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen 

kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de 

pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 

3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van 

intentie en naam. 
 

Wilt u deze Contactbrief digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven door 

een email te sturen naar: heeze@parochienicasius.nl 
 

Contact:                  Pater Mervin 

                               J. Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze 

                               Tel. nr. 040-2261215 

Email:                     heeze@parochienicasius.nl 

Website:                 www.parochienicasius.nl 

Bankrekening nr:   NL70RABO0120301008 

                               NL13RABO0120305526 (parochiebijdragen) 

                               t.n.v. Parochie H. Nicasius locatie Heeze 


