CONTACTBRIEF
PAROCHIE H.NICASIUS
LOCATIE HEEZE
augustus / september 2016

Nieuwe Contactbrief
Dit is de eerste keer dat wij onze Nieuwsbrief uitbrengen. Het is jammer voor
velen, en ook voor mij, dat wij afscheid moesten nemen van het vertrouwde
Contact. Op 15 juli hebben wij een bijeenkomst gehad met alle vrijwilligers
die betrokken waren bij de samenstelling en de verspreiding van ons
parochieblad om hen te bedanken en samen te denken over voortzetting van
contact met de parochianen op een andere manier. Op deze bijeenkomst kwam
het voorstel van een van de aanwezigen om die nieuwsbrief ‘Contactbrief’ te
noemen. Daarom verschijnt onze nieuwsbrief onder die naam: Contactbrief.
Dit is het eerste exemplaar. Het is de bedoeling dat hij een keer per twee
maanden verschijnt. De Contactbrief van onze Martinuskerk vindt u steeds
achterin op de tafel in onze kerk in Heeze. Hij is ook te lezen of te vinden op
onze website http://www.parochienicasius.nl. Wanneer u Contactbrief per email wilt ontvangen, dan kunt u een verzoek daartoe in de brievenbus van de
pastorie stoppen. Nogmaals dank aan alle mensen die bij het oude Contact
betrokken waren.
Huisbezoek aan parochianen
Ik ben bezig met bezoekjes aan parochianen die hebben aangegeven dat ze
daar prijs op stellen. Het is voor mij een mooie manier om u persoonlijk te
leren kennen en het is ook zeer leerzaam voor mij. Als u het prettig vindt dat ik
ook bij u langs kom, dan hoor ik dat graag. Ik leg een boekje met de titel
‘Herderlijke bezoekjes’ achter in de kerk. Daarin kunt u uw naam, adres en
telefoonnummer opschrijven, of even een berichtje in de brievenbus van de
pastorie stoppen.
Het is mogelijk dat u in het verleden al eerder hebt aangegeven een bezoek op
prijs stellen, zonder dat ik daaraan gevolg heb gegeven. De oorzaak is dat ik
persoonlijke aantekeningen ben kwijtgeraakt. Dat spijt me oprecht. Ik vraag u
mij dat nog een keer te melden.
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Met de hartelijke groeten, Pater Mervin

Openluchtmis in de pastorietuin op 21 augustus:
15 Augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit vieren wij
traditioneel in onze pastorietuin. Maar in verband met de jaarlijkse kermis in
Heeze, verschuiven wij deze viering naar 21 augustus. Dus de traditionele
viering van Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin is dit jaar op 21
augustus om 11.00 uur.
Miva collecte:
In het weekend van 27 en 28 augustus is er een extra collecte voor de Miva
(Missie Verkeersmiddelen Actie).
Tel.
2261216
In dit weekend denken wij aan alle missionarissen
die werkzaam
zijn in arme
gebieden van de wereld, in het bijzonder onze eigen missionarissen.
Brabantse Dag:
In verband met de Brabantse Dag op 28 augustus vieren wij de H. Mis in onze
parochie niet om 11.00 uur maar om 09.30 uur, om te voorkomen dat we vanaf
09.30 uur entreegeld moeten betalen. Net als vorig jaar sluit de gemeente op die
zondag de doorgaande weg door Heeze vanaf 08.00 uur af voor alle verkeer
(met uitzondering van fietsers en voetgangers) tussen de rotonde aan de
Geldropseweg en de rotonde aan het Wilhelminaplein.
H. Nicasiusviering in Heeze & bedevaart naar Den Briel
In het weekeinde van 9 en 10 juli vierden wij het feest van de H. Nicasius, onze
patroonheilige. Op zaterdag 9 juli gingen we als parochie op bedevaart naar
Den Briel. Om 08.00 uur vertrok er een volle bus vanuit Heeze en Geldrop en
om 19.00 uur waren de bedevaartgangers weer terug.
Op 10 juli was de traditionele Eucharistieviering in Heeze. Dit jaar liet het weer
niets te wensen over en kon de H. Mis in de openlucht bij het Nicasiuskapelletje
op Kreijl plaatsvinden. De bewoners van buurtschap Kreijl hadden weer voor
een voortreffelijke voorbereiding gezorgd. De samenwerking met de fanfare, de
beide Gildes en het Dameskoor verliep plezierig. Mgr. Mutsaerts ging voor als
hoofdcelebrant, samen met Pater Mervin.
We kijken terug op twee geslaagde en inspirerende samenkomsten. Het is
bemoedigend om te ervaren dat zovelen de H. Nicasius en de andere achttien
martelaren van Gorcum opzoeken en hem als voorbeeld en voorspraak in alle
soorten van nood en verdriet weten te vinden. We kijken dan ook met grote
dankbaarheid op dit mooie weekend terug.

Nieuws uit de parochie
Opgeven van misintenties
Gedoopt:
12.06.2016 Anne Swinkels
12.06.2016 Jennifer van den Wildenberg
17.07.2016 Thijn Rooijakkers
24.07.2016 Klaas van Gerwen
31.07.2016 Ted Bierings
Overleden:
Ella van Asten-Bosmans
Mia Goossens-van Eert
Ad Leijten
Mien Thijs-Snoeijen

86 jaar
79 jaar
90 jaar
84 jaar

Heilige missen in de Martinuskerk in Heeze
Zaterdag
19.00 uur
Zondag
11.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag
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.
Bijzondere vieringen in augustus en september
Dinsdag 02 augustus

18:30 uur aanbidding met rozenhoedje,
daarna H. Mis i.p.v. 08.30 uur
Maandag 15 augustus 09.00 uur H. Gildenmis
Zondag 21 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
om 11.00 uur in de pastorietuin
Zondag 28 augustus: viering i.v.m. Brabantse Dag
alleen om 09.30 uur
Dinsdag 06 september 18:30 uur aanbidding met rozenhoedje,
daarna H. Mis i.p.v. 08.30 uur
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Misintenties kunt u opgeven:
•
op de pastorie door een envelop met de juiste gegevens in de
brievenbus, J. Deckersstraat 22,
•
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

