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                            CONTACTBRIEF  

oktober - november 2020 
 

Nieuwe kapelaan 
Bisschop Mgr. de Korte heeft priester Hans van der Donk per 1 oktober 
a.s. benoemd tot kapelaan van de Nicasiusparochie. Hij is benoemd tot 
kapelaan van heel de Nicasiusparochie en niet voor één specifieke kern. 
Kapelaan van der Donk zal actief zijn – evenals de andere leden van het 
pastorale team – in alle geloofsgemeenschappen van de Nicasiusparochie 
te Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel. Hij vindt het belangrijk om 
mensen bij te staan op de scharnierpunten van hun leven en hoopt de paro-
chianen te ontmoeten bij de vieringen, waarin hij mag voorgaan. Kapelaan 
van der Donk wil graag zijn vriendschap delen en ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. De parochianen, het pastorale team en het parochie-
bestuur wensen de nieuwe kapelaan van harte toe, dat hij spoedig mag 
wennen in zijn nieuwe standplaats en alle succes en voldoening met zijn 
werkzaamheden. 
 

Vertrek Pater Mervin 
De onzekerheid in verband met corona heeft ook effect op de situatie van 
Pater Mervin. 10 mei is al lang geleden, maar nog steeds is er geen zeker-
heid over de definitieve vertrekdatum. Pater Mervin hoopt eind oktober of 
in november naar India terug te keren. Als dat definitief is, zullen wij in de 
weekendvieringen daarover mededeling doen.  
 

Bezetting pastorie 
Vanaf  1 oktober is de bezetting van de pastorie in Heeze in de ochtend 
beperkt. Dit vanwege het feit dat Ank Stevens, de huishoudelijke hulp, 
vanaf die datum van haar welverdiende pensioen  geniet. Mocht de pasto-
rie moeilijk bereikbaar zijn, dan verzoeken wij u in dringende gevallen 
contact op te nemen met de pastorie in Geldrop, tel. 040-2862364. Pater 
Mervin is tot zijn vertrek  bereikbaar op zijn mobielnummer 06-26054350.  
 

Oktobermaand: Mariamaand 
Het was een goed gebruik om in de maanden mei en oktober iedere dag 
met een aantal mensen om 12.00 uur samen te komen om in de dagkapel 
het Rozenhoedje te bidden, zoals we dat sinds jaar en dag al op de woens-
dagmiddag doen. De actuele omstandigheden, hebben ook hun invloed op 
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Wereldmissiedag 17 en 18 oktober  
Gelukkig de vredestichters 
Onder dit motto uit de Bergrede in Matteüs 5,9 voert Missio dit jaar de cam-
pagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als hon-
ger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stem-
men van hoop laten horen. 
Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missie-
werken. Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van 
parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale 
werkers en catechisten.  
Oktober is de Wereldmissiemaand. Op Missiezondag wordt over de hele 
wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van paro-
chies in de derde wereld.  
Wilt u het werk van MISSIO steunen? Geef dan uw bijdrage in de kerkcol-
lecte/collectebus op zaterdag 17 en zondag 18 oktober of door uw bijdrage 
over te maken naar NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissie-
maand, te Den Haag. Meer informatie: Folders achter in de kerk.  
Missio, Postbus 93140, 2509 AC Den Haag, tel. 070 304 74 44  
e-mailmissio@missio.nl  Zie ook: www.missio.nl  
 

Ingezonden door: Parochieel MissieCentrum Heeze.  

 
Opgeven van misintenties 
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. 
 
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  
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deze activiteit. Daarom is (voorlopig) besloten om alle vereerders van Ma-
ria, de Moeder van God, te vragen het Rozenhoedje thuis te bidden. De 
Mariakapel blijft in elk geval dagelijks open tussen 09.00 en 16.00 uur. U 
bent daar meer dan welkom. 
 

Vormselviering 
De uitgestelde Vormselviering van 14 maart zal plaatsvinden op vrijdag 30 
oktober 2020 om 19.00 uur, wel met inachtneming van de richtlijnen bin-
nen de kerkprovincie. De ouders van de vormelingen zijn hierover per e-
mail geïnformeerd. Hebt u die niet ontvangen? Neem dan contact op met 
de parochie. 
 

Allerheiligen 1 november 11.00 uur 
zondag 1 november vieren wij Allerheiligen in de H. Mis van 11.00 uur.  
 

Allerzielen 2 november 19.00 uur  
Op Allerzielen - maandag 2 november om 19.00 uur – gedenken we de pa-
rochianen  die het afgelopen jaar zijn overleden. We willen voor hen bid-
den. Allen worden met name genoemd en tevens wordt voor ieder afzon-
derlijk een kaars ontstoken. We willen bidden voor hun zielenrust. 
Na afloop van de H.Mis kunnen familieleden deze kaars meenemen om 
eventueel op het graf te plaatsen, of thuis aan te steken. Tevens wordt men 
in de gelegenheid gesteld het gedachteniskruisje mee naar huis te nemen, 
zodat u het thuis een mooi plaatsje kunt geven ter ere van uw overleden 
dierbare. Op zondag 1 november na de viering van 11.00 uur vindt de 
grafzegening op het kerkhof plaats. Parochianen en de familieleden zijn bij 
deze plechtigheden van harte welkom.  
 

Sint Maartensviering/lampionnenoptocht. 
De lampionnenoptocht op 14 november is i.v.m. corona-maatregelen moei-
lijk te realiseren. Die gaat daarom niet door. Wij vinden het heel jammer 
voor de kinderen, maar het kan niet anders  
 

Nieuws uit de parochie 
 

Gedoopt:      Overleden : 
02.08 Guus Jansens   Mien van Lierop-Van Bree 87 jr 
06.09 Tom Engelen   Egbert Huiberts   92 jr 
27.09 Joep van Liempd   An van Mierlo-Welten  95 jt 
 

Corona-probleem 

Verwacht wordt dat elke kerkganger de voorgeschreven afstand van ander-
halve meter in acht neemt. Van gezamenlijk koffiedrinken na de dienst kan 
echter nog geen sprake zijn. En ook koorzang moeten we voorlopig verge-
ten. Het is een stille tijd, maar dat heeft ook voordelen. Reflectie en verdie-
ping zijn ermee gediend. Laten we samen bidden dat dit een vruchtbare 
periode voor ons geloofsleven mag zijn. Voor de actuele situatie adviseren 
wij u onze website te raadplegen. 

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 en bijzondere vieringen: 
 

3/4 okt Zevenentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 

10/11 okt Achtentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis   
 

17/18 okt Negenentwintigste zondag door het jaar A 
Wereldmissiedag (2e collecte voor Missio) 

Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis 
 

24/25 okt  Dertigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis 
Zo  11.00 uur H. Mis  
 

Vr 30 okt 19.00 uur H. Mis Vormselviering 
 

31/ 1    Hoogfeest van Allerheiligen 
okt/nov 19.00 uur H. Mis 
  11.00 uur H. Mis 

met aansluitend grafzegening op het kerkhof  i.v.m. Allerzielen 
 

ma 2 nov Allerzielen 
  19.00 uur H. Mis  
 

7/8 nov Tweeendertigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 

14/15 nov Hoogfeest van Sint-Martinus, patroon van onze parochie 
Drieendertigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis   
 

21/22 nov Hoogfeest van Christus, koning van het heelal 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 

28/29 nov 1e Zondag van de Advent, jaar B 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis 

 


