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                                  CONTACTBRIEF  
Augustus—september 2019 

 

Openluchtmis in de pastorietuin op 18 augustus:  
 

15 Augustus is het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit vieren wij 

traditioneel in onze pastorietuin op de zondag na 15 augustus. Dus de tradi-

tionele viering van Maria Tenhemelopneming in de pastorietuin is dit jaar 

op  18 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. 
 

Oproep zangers voor 18 augustus 
In de viering op 18 augustus in de pastorietuin zal het koor Levensvreugde 

zingen. Wij doen weer een oproep voor zangers die het koor voor deze gele-

genheid willen komen versterken. We hebben goede herinneringen aan het 

koor op het Nicasiusplekje. Sjef Seuntiëns zorgt voor de muzikale begelei-

ding en Jack van Weert zal dirigeren. Er is een generale repetitie op dinsdag 

13 augustus van 09.30 – 11.00 uur in de Sint Martinuskerk in Heeze. De 

dienst van 18 augustus in de tuin begint om 11.00 uur. Alle mensen die mee 

willen zingen bij deze gelegenheid zijn van harte welkom voor de repetitie 

en de viering.  

 
Miva collecte: 
 

Zaterdag en zondag 31 augustus en 1 september 
 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheids-

zorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. 

Gelukkig zijn er missionarissen en lokale mensen die zich 

inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmis-

bare vervoers- en communicatiemiddelen. 

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit ge-

bied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele 

generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam 

achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze 
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We hebben ook mooie herinneringen aan het gelegenheidskoor onder leiding 

van dirigent Wim ter Burg en met muzikale begeleiding van Sjef Seuntiëns. 

Veel enthousiaste zangers hadden gehoor gegeven aan de oproep om speciaal  

voor deze dag de zang te verzorgen.  

De werkgroep Kreijl had alles weer goed verzorgd.  

We kunnen terugkijken op een mooie viering waarop ook het weer ons goed 

gezind was. Veel dank aan alle mensen die hieraan hun medewerking heb-

ben gegeven. 
 

Nieuws uit de parochie 
 

Gedoopt 
26.05 Mila Papp 

14.06 Danoël Cerkez 

23.06 Rebecca van de Paal 

07.07 Fiep van Gaal 
 

Overleden 
Maria Tak-Videc              77 jaar 

Alda van der Linden        90 jaar 
 

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 werk-

dagen.  

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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kinderen aan. De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en 

onherbergzaam. Alleen met een auto kan zuster Clementine de families en ge-

meenschappen bereiken. 

MIVA BRENGT MENSEN IN BEWEGING!  

Geef uw steun tijdens het collecteweekend of door uw bijdrage over te maken 

naar NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch 

Meer informatie: MIVA, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch , tel. 

076 521 7150  e-mail; info@miva.nl  Zie ook: www.miva.nl en www.

oneMen.org  
 

Ingezonden door: Parochieel Missiecentrum Heeze 

 

Brabantse Dag: 
 

In verband met de Brabantse Dag op 25 augustus vieren wij de H. Mis in onze 

parochie niet om 11.00 uur maar om 09.30 uur, om te voorkomen dat we en-
treegeld 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 uitzon-

dering van fietsers en voetgangers) tussen de rotonde aan de Geldropseweg en 

de rotonde aan het Wilhelminaplein. 

 

Vormselviering:  
 

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 ba-

sisschool zitten plaats. Deze keer zal zal deze viering plaatsvinden op zaterdag 

14 maart 2020. Nadere informatie volgt. 
 

Pater Mervin (Kapelaan)  

 

Gildemis 
 

Op kermismaandag 12 augustus is er om 09.00 uur een gezamenlijke H. Mis 

van de gilden Sint Agatha en Sint Joris.  

 

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: 
 

3/4 aug.       Achttiende zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

10/11 aug.   Negentiende zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

17/18 aug.   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur in de pastorietuin (Levensvreugde) 
 

24/25 aug.   Eenentwintigste zondag door het jaar C (Brabantse Dag) 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                09.30 uur H. Mis  
 

31/1 aug/ sept.      Tweeentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 H. Mis  
 

7/8 sept.       Drieentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis 
 

14/15 sept.   Vierentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis 
 

21/22 sept.   Vijfentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis 

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

28/29 sept    Zesentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

St. Nicasiusviering 
 

Op 14 juli was onze parochiegemeenschap weer samengekomen op het Nica-

siusplekske op Kreijl. We kijken terug op een feestelijke viering die veel pa-

rochianen op de been had gebracht. Onze bisschop, Mgr. De Korte, ging voor 

in de eucharistieviering en werd geassisteerd door het pastoraal team van de 

Parochie St. Nicasius. 


