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CONTACTBRIEF
februari—maart 2020

Tel. 2261216

Opgeven van misintenties

Aswoensdag

Misintenties kunt u opgeven op de pastorie door een envelop met daarop de
vermelding “misintenties” en daarin de juiste gegevens in de brievenbus te
stoppen, minimaal 2 weken van tevoren.
De kosten zijn € 12,— per intentie voor missen in het weekend en voor
werkdagen.
Betalen kan door middel van het juiste bedrag in de envelop, samen met de
gegevens, af te geven op de pastorie, of geld over te maken naar:
NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze,
met vermelding van intentie, datum en naam.

Op woensdag 26 februari vieren wij Aswoensdag. Het begin van de Veertigdagentijd en Vasten. De ochtendmis komt te vervallen en maakt plaats voor een H.
Mis om 19.00 uur. Tijdens deze viering zal het Askruisje worden uitgereikt.

Wilt u deze Contactbrief digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven
door een email te sturen naar: heeze@parochienicasius.nl

Graag wil het PMC hen blijven ondersteunen, dat kan alleen met uw hulp.
U kunt uw gave geven in de collecte of via bankrekeningnummer NL46 RABO
0120 3034 77 t.n.v. Parochieel Missiecentrum Heeze.

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

Collecte voor de Heezer Missionarissen
In het weekeinde van 15 en 16 februari a.s. zal er tijdens de kerkdiensten de
jaarlijkse extra collecte worden gehouden voor onze Heezer missionarissen.
Er zijn 4 missionarissen. Louis Kessels in Nederland, Piet de Bekker in Nigeria,
Jozef de Bekker in Nederland (tijdelijk) en Fried Deelen in Colombia.

Contact:

16

‘Moge hun zorg onze zorg zijn’. Hartelijk dank voor uw gift.
Parochieel MissieCentrum Heeze.
p/a Jan steenlaan 16, 5591 AJ Heeze.
Kinderwoorddienst voor alle kinderen, speciaal voor de 1e communicanten
Op zondag 16 februari, 15 maart en 5 april is er tijdens de H. Mis een kinderwoorddienst, die begint om 10.50 uur in het Martinushonk. De kinderwoorddienst is voor alle kinderen, speciaal voor de eerste communicanten. Alle kinderen zijn van harte welkom.

Weekend en bijzondere vieringen:
42e Verjaardag Pater Mervin
Op donderdag 20 februari word ik 42 jaar. Dit wil ik graag samen met u,
parochianen, vieren. Om zeven uur 's avonds wil ik een H. Mis opdragen
om God te danken en om zegen te vragen voor mijn werk in onze parochie. Na deze H. Mis nodig ik alle aanwezigen uit voor een gezellige
avond in het Martinushonk. De ochtendmis vervalt op deze dag.
Pater Mervin
Vormselviering: zaterdag 14 maart 2020
Op zaterdag 14 maart 2020 wordt in onze parochie het sacramant van het
Vormsel toegediend door Deken pastoor Felie Spooren aan jongens en
meisjes van groep 7 en 8 in Heeze.
De voorbereiding is inmiddels begonnen.
Vormselwerkgroep Heeze
Vertrek pater Mervin aanstaande
Op 10 mei neemt pater Mervin afscheid van ons. Hij heeft dan 11 jaar
priestertaken binnen ons bisdom, waarvan 6 jaar in onze parochie en met
name in Heeze, uitgevoerd. Wij zijn heel dankbaar voor zijn inzet!
Van zijn congregatie mogen paters echter maximaal 10 jaar in het buitenland verblijven, daarom gaat pater Mervin eind mei weer terug naar India.
Het parochiebestuur is momenteel met het bisdom in gesprek voor een
nieuwe kapelaan binnen onze parochie. Hopelijk neemt de bisschop op
korte termijn een besluit. Mochten we hierover geïnformeerd worden, dan
laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.
Noteert u 10 mei alvast in uw agenda?
Parochiebestuur
Heilige missen in de Martinuskerk in Heeze
Door de week: dinsdag, woensdag en donderdag om 08.30 uur.

2Let 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.

1/2 febr
Za
Zo

Opdracht van de Heer
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 uur H. Mis

8/9 febr
Za
Zo

Vijfde zondag door het jaar A
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

15/16 febr
Za
Zo

Zesde zondag door het jaar A
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 uur H. Mis (Kinderwoorddienst)

22/23 febr
Za
Zo

Zevende zondag door het jaar A (Carnaval)
19.00 uur H. Mis (Carnavalsmis, Inventieleke)
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)

Woe 26 febr Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd
19.00 uur H. Mis
Tijdens de viering wordt de as gezegend en opgelegd. As
woensdag is een geboden vasten- en onthoudingsdag
29/1 febr/mrt Eerste zondag van de Veertigdagentijd jaar A
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis
7/8 maart
Za
Zo

Tweede zondag van de Veertigdagentijd jaar A
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 uur H. Mis

14/15 maart
Za
Zo

Derde zondag van de Veertigdagentijd jaar A
19.00 uur H. Mis (Vormselviering)
11.00 uur H. Mis (Kinderwoorddienst)

21/22 maart
Za
Zo

Vierde zondag van de Veertigdagentijd jaar A
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)

28/29 maart
Za
Zo

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd jaar A
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis (gastkoor St. Jozef-Paulus, Someren)

