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                                  CONTACTBRIEF  
Augustus—september 2018 

 

Openluchtmis in de pastorietuin op 19 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 in de pastorietuin is dit 

jaar op    19 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 25 en 26 augustus is er een extra collecte voor de    

Miva (Missie Verkeersmiddelen Actie). Dit jaar vraagt MIVA aandacht 

voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. 

Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Ver-

voer is hier van levensbelang. De opbrengst van de collecte is bestemd 

voor auto’s voor medische zorg in Zimbabwe. Zodat ook hier de bevol-

king de zorg kan ontvangen waar ze recht op hebben. 

In dit weekend denken wij ook aan alle missionarissen die werkzaam zijn 

in arme gebieden van de wereld, in het bijzonder onze eigen missionaris-

sen. 
 

Brabantse Dag: 
 

In verband met de Brabantse Dag op 26 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. 
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Kerk weer open door de week 
 

Vanaf 9 juli is een gedeelte van onze kerk door de week weer open tussen 

09.00 en 16.00 uur. Dit hebben we kunnen realiseren dankzij de extra collec-

tes en de hulp van vrijwilligers. U kunt binnen door de zijdeur aan uw rech-

terhand en een kaarsje opsteken in de Mariakapel. 

Ook voor de H. Mis op door-de-weekse dagen is de kerk voortaan toeganke-

lijk via de rechter zijdeur. 

 

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,  mini-

maal 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. Be-

talen 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 RA-

BO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermel-

ding 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  
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Vormselviering:  
 

Op zaterdag 24 november 2018, in het weekend van de viering van Christus 

Koning en tevens de sluiting van het kerkelijke jaar, vond traditioneel in onze 

parochie de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en 

meisjes die in groep 8 van de basisschool zitten plaats. Vorig jaar werden de 

groepen 7 en 8 samengevoegd. Dat betekent dat er dit jaar in Heeze geen 

vormselviering zal zijn.  
 

Met vriendelijke groeten,  

Pater Mervin (Kapelaan)  
 

Het feest van St. Nicasius en jubileumviering Mgr. R. Mutsaerts 

 
We kunnen terugkijken op een mooie, indrukwekkende viering op het Nicasi-

usplekje op Kreyl. Deze viering kreeg een extra feestelijk tintje vanwege het 

25-jarig priesterjubileum van Mgr. R. Mutsaerts. 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. 
 

Gildemis 
 

Op kermismaandag 13 augustus is er om 09.00 uur een gezamenlijke H. Mis 

van de gilden Sint Agatha en Sint Joris. Na de H. Mis zal het Koningschieten 

van het Sint Jorisgilde plaatsvinden op het gildeterrein “De Santen”. 
 

Nieuws uit de parochie 
 

Getrouwd 
21.07 Maurice Saes en Renée de Leeuw 
 

Gedoopt 
03.06 Guusje van den Groenendaal 

10.06 Marley van den Wildenberg 
 

Overleden 
Harrie Verbeek                       88 jaar 

Frans Dijstelbloem                 88 jaar  

Mathieu Dijker                       90 jaar 

An Wijffelaars-Adriaans        86 jaar 
 

 

Heilige missen in de Martinuskerk in Heeze 

 

Door de week: dinsdag, woensdag en donderdag om 08.30 uur (ingang via 

de rechter zijdeur). 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: 
 

4/5 aug.       Achttiende zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

11/12 aug.   Negentiende zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

18/19 aug.   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur in de pastorietuin (Gemengd Koor) 
 

25/26 aug.   Eenentwintigste zondag door het jaar B (Brabantse Dag) 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                09.30 uur H. Mis  
 

1/2 sept.       Tweeentwintigste zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 H. Mis (Gemengd Koor) 
 

8/9 sept.       Drieentwintigste zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

15/16 sept.   Vierentwintigste zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

22/23 sept.   Vijfentwintigste zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis 

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

29/30 sept    Zesentwintigste zondag door het jaar B 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 


