alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen.
Hij stierf met op zijn lippen de woorden: ‘In uw handen beveel Ik mijn
Geest’ (Luc.23,46).” Echter, na het lijden van Christus komt zijn verrijzenis.
Dat is ook mijn hoop. Hoe groot het lijden ook is, er komt een opstanding. Dat
is de kern van ons geloof. Laten wij daaraan vasthouden.
De kerken zijn gesloten. Maar ook al zijn de deuren van tempels en pelgrims op
slot, niemand ter wereld kan de deuren van het hart van een gelovige sluiten.
Net als de vroege christenen kunnen we de binnenkant van onze huizen in tempels veranderen door Gods Woord te lezen en de Rozenkrans te bidden. Zelfs
een hartverscheurende zucht is een groot gebed voor God. Maak in deze moeilijke tijd uw huis een huis van God. En deze dagen speciaal – in overweging
van het lijden van Christus – bidden voor alle mensen die slachtoffer werden en
worden van het corona-virus. Bidden wij ook voor de mensen die hard werken
in de zorg en die zoeken naar een oplossing voor de problemen. In mijn vieringen zal ik deze intenties meenemen en in gebed met u verbonden blijven.
Pater Mervin
Nieuws uit de parochie
Overleden:
Mia Eltink-van Vroonhoven
78 jaar
Alda van de Kruis-Verberne
89 jaar
Toos Gubbels-van Dooren
78 jaar
Frans Machielsen
93 jaar
Wil van de Paal-van Werde
84 jaar
Gedoopt:
09.02.2020 Nienke Lammers
08.03.2020 Dex Kuijten
22.03.2020 Roxy van Dooren
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
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Alle publieke liturgische vieringen tot en met Pinksteren (31 mei)
komen te vervallen
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID19), scherpen de bisschoppen in Nederland de maatregelen aan. Hiermee sluiten
de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
De bisschoppen hebben het volgende besloten: Tel. 2261216
Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren. Uitvaarten mogen in besloten
kring plaats vinden tot 29 personen.
Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen en uitsluitend de strikt noodzakelijke bedienaren, zonder deelname van andere gelovigen. Ook hier gelden alle strikte
maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne. De heilige communie kan bij
deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand
van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de
communie onveilig kan zijn.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis de vieringen mee te vieren
dit kan door:
• Via onze website: www.parochienicasius.nl waar dagelijks de mis live
wordt uitgezonden vanuit de H. Brigidakerk (maandag t/m zaterdag om
19.00 u., zondag om 09.30 u.)
• op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf
10.00 u. op NPO 2.
• Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit
om 09.00 u. en 19.00 u.
Tenslotte vragen de bisschoppen de parochie, hun kader en de gelovigen te
bidden.
Gebed tijdens de coronacrisis
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting
in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor
hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij
U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot
uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid
van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd
zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

‘Ter communie gaan bij de H. Mis op tv of via sociale media’;
Geestelijke communie
Als pastores betreuren we het zeer dat we – om het coronavirus effectief te bestrijden – voorlopig niet meer in de gelegenheid zijn om samen de H. Eucharistie te
vieren en de H. Communie uit te delen, respectievelijk te ontvangen. Toch biedt
de Kerk vanuit haar rijke schat van eeuwen de mogelijkheid om toch de liefde van
God te ontvangen en wel in de zogenaamde ‘geestelijke communie’. Over deze
geestelijke communie reikten de bisschoppen ons een overweging aan: Niet alleen
in nood, maar allereerst omwille van de liefde van Christus willen gelovigen, in
navolging van de heiligen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die
Jezus ons heeft getoond in de geheimen van zijn heilswerk, bijzonder ook in de H.
Eucharistie die Hij ons heeft gegeven. Daarbij vragen zij in hun bidden met Hem
verenigd te mogen blijven. In de traditie van de Kerk heet dit de ‘geestelijke communie’, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van
Christus’ Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd te
zijn als in de sacramentele communie. Deze geestelijke communie is geen sacrament maar de Duitse dominicaan en mysticus Johannes Tauler (+ 1300-1361)
schreef hierover: ”De zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de genade
van het Sacrament naar de maat van hun verlangen en gesteltenis”.
Gebed voor de Geestelijke Communie
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de
communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen
Zondagsplicht
Op 13 maart heeft onze bisschop Mgr. De Korte een decreet uitgevaardigd waarin
alle publieke vieringen gedurende de tijd van de coronacrisis niet geoorloofd zijn.
Dit alles om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee stelt hij
tevens alle gelovigen van ons bisdom vrij van het vervullen van de zondagse plicht
om de H. Eucharistie mee te vieren. De bisschop adviseert ons om in plaats daarvan de H. Mis via de media mee te vieren en/of tijd te besteden aan gebed persoonlijk of binnen het gezin.
Live viering via website
Dagelijks kunt u de vieringen live volgen via Internet op onze website van de Nicasiusparochie: www.nicasiusparochie.nl. De priesters nemen de opgegeven intenties mee in de viering die live wordt uitgezonden. Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met de pastorie.
De mis live wordt uitgezonden vanuit de H. Brigidakerk maandag t/m zaterdag om
19.002u., zondag om 09.30 u.

Vieringen van de Goede week zijn als volgt:
Palmzondag
5 apr 09.30 u. Eucharistieviering en wijding palmtakjes
6 apr 19.00 u. Eucharistieviering
7 apr 19.00 u. Eucharistieviering
8 apr 19.00 u. Eucharistieviering
Witte Donderdag 9 apr 19.00 u. Eucharistieviering
Goede Vrijdag 10 apr 15.00 u. Kruisweg
19.00 u. Herdenking lijden en sterven van de Heer
Paaszaterdag
11 apr 21.00 u. Paaswake
1e Paasdag
12 apr 09.30 u. Eucharistieviering
2e Paasdag
13 apr 09.30 u. Eucharistieviering
De Mariakapel is dagelijks open en op de zondag is onze Martinuskerk tussen
11.00 en 12.00 uur open voor persoonlijk gebed.
Misboekjes in de Mariakapel en op de website:
De weekend misboekjes kunt u downloaden van onze website. Ze liggen ook
in de Mariakapel. U mag ze mee naar huis nemen voor uzelf of een ander om
de vieringen op onze website te volgen. Samen dienen we door deze coronacrisis heen te komen. Elkaar bemoedigen met kleine dingen !! Via het geloof
met elkaar verbonden zijn en bidden om Gods kracht.
Palmtakjes
Op Palmzondag 5 april worden palmtakjes gewijd tijdens de viering in Geldrop. Deze zullen in Heeze in de Mariakapel worden neergelegd. U kunt er
daar eentje mee naar huis nemen, met inachtneming van de maatregelen die
zijn getroffen.
In memoriam pastoor Ed Mutsaerts
Op vrijdag 13 maart 2020 is op 63-jarige leeftijd te Stramproy pastoor Mutsaerts overleden. Pastoor Ed Mutsaerts was in het verleden werkzaam in onze Martinuskerk. Vanwege de coronacrisis heeft de uitvaart in besloten kring
plaatsgevonden in Tilburg.
Afscheid Pater Mervin
In verband met de coronacrisis is het vertrek van Pater Mervin uitgesteld.
Daardoor vervalt de afscheidsviering op 10 mei. Die is voorlopig uitgesteld
tot juli. Gedacht wordt aan de viering op het Nicasiusplekje op 12 juli. Zodra
er meer duidelijkheid is, hoort u van ons.
Een woord vanuit de pastorie
Beste parochianen, Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Persoonlijk heb ik
ook geen antwoord op de problemen. Wereldwijd worden heel veel mensen
geconfronteerd met lijden en onzekerheid. Wanneer wij het nieuws volgen
dat tot ons komt, overvalt ons een groot gevoel van machteloosheid. Dat
maakt ons duidelijk dat we goed beschouwd niets in de hand hebben. In een
korte tijd beseffen wij dat de wereld klein is en het probleem van de ander
ook ons probleem wordt. In zijn woord tot bemoediging zegt ons de bisschop:
“We leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar
Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader, dienstbaar aan ons mensen. In

