Misintenties in Middenstandsbelangen en op de weksite
De parochie krijgt soms klachten dat opgegeven misintenties niet in de Kerkberichten van Middenstandsbelangen of op de website staan vermeld. Dat
heeft te maken met de deadline voor het inleveren van de kopij bij de redactie.
De misintenties moeten minimaal twee weken van tevoren zijn opgegeven. Intenties die korter dan die twee weken worden ingeleverd, worden wèl meegenomen in de kerkdienst, maar zijn te laat voor publicatie in Middenstandbelangen en op de website. Het is ook erg handig wanneer u op de buitenkant van de
envelop aangeeft dat het om een misintentie gaat.
Wij zijn u graag van dienst en rekenen op uw medewerking. Daarvoor hartelijk
dank!
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, minimaal
2 weken van tevoren,
•
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.

CONTACTBRIEF
Augustus—september 2017
Openluchtmis in de pastorietuin op 20 augustus:
15 Augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit vieren wij
traditioneel in onze pastorietuin op de zondag na 15 augustus. Dus de traditionele viering van Maria Tenhemelopneming inTel.
de pastorietuin
is dit jaar op
2261216
20 augustus om 11.00 uur.
De belangstelling voor deze viering is altijd groot. Wij zien u ook dit jaar weer
graag in onze mooie pastorietuin.
Miva collecte:
In het weekend van 26 en 27 augustus is er een extra collecte voor de Miva
(Missie Verkeersmiddelen Actie). Dit jaar is de MIVA-collecte voor brommers in Burkina Faso. Die brommers zijn bestemd voor de veldwerkers die
daarmee de dorpen ingaan om de meest kwetsbaren te bereiken en te helpen.
Voor hen zijn brommers van levensbelang. Zonder vervoer kunnen de veldwerkers hun werk niet doen en worden veel mensen aan hun lot overgelaten.
In dit weekend denken wij ook aan alle missionarissen die werkzaam zijn in
arme gebieden van de wereld, in het bijzonder onze eigen missionarissen.

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

Brabantse Dag:

Contact:

In verband met de Brabantse Dag op 27 augustus vieren wij de H. Mis in onze
parochie niet om 11.00 uur maar om 09.30 uur, om te voorkomen dat we 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.

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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Vormselviering:
Op zaterdag 25 november 2017 om 19.00 uur vindt de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in de groepen 7 en 8 van
de basisschool zitten plaats. Dit jaar worden de groepen 7 en 8 samengevoegd.
Dat betekent dat er volgend jaar (2018) in Heeze geen vormselviering zal zijn.
Dus de kinderen die in het afgelopen schooljaar in groep 6 en 7 zaten en na de

vakantie naar groep 7 en 8 gaan kunnen zich aanmelden voor de viering op 25
november 2017. De voorbereiding begint maandag 4 september met een ouderavond. In de scholen van Heeze zijn de aanmeldingsformulieren uitgereikt.
De kinderen die buiten Heeze naar school gaan, kunnen zich opgeven via een
aanmeldingsformulier dat achter in de kerk ligt. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.parochienicasius.nl. Daar kunt u desgewenst ook
het aanmeldingsformulier downloaden. Het Vormsel is een van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie.
Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee "ja" tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een
goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige
Geest.
De voorbereiding voor het sacrament van het Vormsel is altijd in de scholen
gedaan. Dit jaar doen we dat in het Martinushonk.
Met vriendelijke groeten,
Pater Mervin (Kapelaan)
R.K. Parochie H. Nicasius, locatie Heeze
(Tel.nr. 040-2261215; mob:0626054350)
Het feest van St. Nicasius
We kunnen terugkijken op een mooie viering op het Nicasiusplekje op Kreyl.
De belangstelling was groot. Dank aan alle mensen die betrokken waren bij de
viering en de voorbereiding ervan. De buurtbewoners waren weer een grote
hulp. Ook de bedevaart naar Den Briel werd druk bezocht. De bedevaartgangers waren dankbaar voor de inspirerende vieringen op de plek waar het destijds allemaal gebeurde. Wij mogen trots zijn op onze eigen heilige die veel
voor onze parochie betekent.
Nieuws uit de parochie
Gedoopt:

11.06.2017 Lieze van Hemert
25.06.2017 Feline Goebbels

Overleden: Piet van Asten
Wim Swaans
Cisca v.d. Kruis-v.d. Paal
Nelleke van Laarhoven-van Mierlo
Frans v.d. Heuvel
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Giel van de Loo

89 jaar
87 jaar
89 jaar
93 jaar
92 jaar
91 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 en bijzondere vieringen:
5/6 aug.
Za
Zo

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

12/13 aug.
Za
Zo

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

19/20 aug.
Za
Zo

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
19.00 uur H. Mis
11.00 uur in de pastorietuin (Dameskoor)

26/27 aug.
Za
Zo

Eenentwintigste zondag door het jaar A (Brabantse Dag)
19.00 uur H. Mis
09.30 uur H. Mis

2/3 sept.
Za
Zo

Tweeentwintigste zondag door het jaar A
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 H. Mis (Gemengd Koor)

9/10 sept.
Za
Zo

Drieentwintigste zondag door het jaar A
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)

16/17 sept.
Za
Zo

Vierentwintigste zondag door het jaar A
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)

23/24 sept.
Za
Zo

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

30/1 sept/okt Zesentwintigste zondag door het jaar A
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)

