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                                CONTACTBRIEF  
december 2018 / januari 2019 

 

Kinderwoorddienst voor alle kinderen, speciaal voor de 1e communicanten 
Op zondag 9 december en 20 januari is er tijdens de H. Mis een kinderwoord-

dienst, die begint om 10.50 uur in het Martinushonk. De kinderwoorddienst is 

voor alle kinderen, speciaal voor de eerste  communicanten. Alle kinderen zijn 

van harte welkom. 
 

Boeteviering met aansluitend H. Mis  
Op woensdag 19 december is er geen ochtendmis. We houden dan een boetevie-

ring om 19.00 uur met aansluitend een H. Mis in de kerk. Daarna is er gelegen-

heid tot een persoonlijke biecht. Hiervoor kunt u ook altijd terecht op weekdagen, 

na de ochtendmis. Op de pastorie bent u eveneens welkom, bel dan even voor een 

afspraak (tel. 2261215). Het doet een mens goed om van God, door bemiddeling 

van de priester, verzoening, vergeving, innerlijke rust en vrede te ontvangen. U 

bent van harte welkom.  
 

Kerstcommunie: vrijdag 21 december 
Op vrijdag 21 december zal pater Mervin thuis de Kerstcommunie brengen aan de 

zieken. Vanaf 9.15 uur komt de pater bij de zieken en thuiszittenden op bezoek. 

Degenen die gewoonlijk de H. Communie ontvangen op de eerste vrijdag van de 

maand hoeven niet extra te reageren. Deze kerstcommunie komt in de plaats 

van de ziekencommunie op vrijdag 4 januari 2018. Willen andere parochianen 
ook graag thuis de kerstcommunie ontvangen, dan is een telefoontje naar de pas-

torie voldoende (tel. 2261215).  
 

Kinderviering Kerstmis en viering op Kerstavond 
Net als vorig jaar is de kindermis op Kerstavond om 19.00 uur. Pater Mervin 

hoopt, samen met gastkoor Lanara, er een echt kerstfeest van te maken.  

In de Nachtmis van 21.00 uur zal de fanfare samen met het Gemengd Koor optre-

den. Een half uur voor aanvang van beide vieringen is er samenzang. Direct na 

afloop van de nachtmis hopen wij u bij de kerststal of in het Martinushonk te ont-

moeten voor een gezellig en sfeervol samenzijn. Onder het genot van wat drinken 

kan iedereen elkaar persoonlijk een zalig Kerstfeest toewensen. 
 

Opening Kerststal: zondag 16 december 12.00 uur 
Ook dit jaar zal de prachtige kerststal weer herrijzen op het veld voor de kerk. De 

kerststalploeg gaat weer tijdig aan het werk om de stal en entourage op te bou-

wen. De kerststal zal feestelijk geopend worden op de 3e adventszondag, aanslui-
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                    21.00 uur Kerstavondmis (Gemengd Koor + Fanfare) Een half 
                    uur voor aanvang van de H. Mis een optreden van Fanfare en koor. 
                     

di 25 dec     Eerste Kerstdag 

                    11.00 uur Hoogfeest van Kerstmis  
                                      (Gemengd Koor) 
 

woe 26 dec  Tweede Kerstdag (H. Stefanus) 

                    11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

29/30 dec    Feest van de H. Familie 

Za                19.00 uur H. Mis   

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

Ma 31 dec   Oudejaarsavond 

                    18.30 uur Aanbidding aansluitend H. Mis (ca. 19.00 uur) 
 

di 1 jan       Nieuwjaar / Hoogfeest van Maria Moeder van God 

2019            11.00 uur H. Mis  
 

5/6 jan         Feest van Driekoningen / Openbaring des Heren 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

12/13 jan     Doop van de Heer jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

19/20 jan     Tweede zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis, Kinderwoorddienst,  
                                      aanvang 10.50 uur Martinushonk 
 

26/27 jan     Derde zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

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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tend aan de Hoogmis van 11.00 uur, dus zondag 16 december 12.00 uur. Voor alle 

aanwezigen is er koffie, een drankje en iets lekkers. Welkom! 
 

Opbrengst collecte 
De Provinciaal Overste van Pater Mervin, van de congregatie The Heralds of Good 

News, schreef ons een hartelijke bedankbrief voor onze steun aan de slachtoffers van 

de watersnoodramp in de Kerala, de provincie waar Pater Mervin werd geboren. We 

brachten samen € 800,- bij elkaar. 

Ook dank voor uw bijdrage bij gelegenheid van de verjaardag van Pater Mervin. 

Mede dankzij uw giften en een persoonlijke bedrag van Pater Mervin kon een bus 

worden aangeschaft voor vervoer van de schoolkinderen. 
 

Kerkkoren 
Zoals u inmiddels ongetwijfeld hebt gehoord, zal het parochieel Gemengd Koor per 

1 januari 2019 worden opgeheven. Dirigente en organist zien zich om gezondheids- 

en privé redenen genoodzaakt om hun activiteiten te staken. Dat is heel spijtig. Het 

bestuur is er niet in geslaagd goede opvolgers te vinden. De gemiddelde leeftijd van 

de koorleden is hoog en ook bij hen blijven lichamelijke klachten niet uit. Actieve 

werving van nieuwe leden heeft niet het zeer gewenste resultaat gehad. 

Het Dameskoor kampt met soortgelijke problemen. Het goede nieuws daar is echter 

dat het  Dameskoor probeert door te gaan, op voorwaarde dat een organist en diri-

gent wordt gevonden. Voor rouwdiensten blijft het dameskoor beschikbaar. Wan-

neer er een uitvaart is kan het rekenen op een organist en met hem/haar kan het stan-

daardprogramma worden gegarandeerd.   

Het koor Levensvreugde wil zijn bijdrage aan de kerkdiensten  blijven leveren.  

De parochie betreurt deze ontwikkelingen zeer, maar hoopt dat door bundeling van 

krachten de volkssamenzang zich positief kan ontwikkelen. Wij zijn dringend op 

zoek naar een organist! Wie wil ons helpen? 
 

Misintentie wordt € 12,— 
Uw bijdrage voor een misintentie wordt in 2019 verhoogd naar € 12,—.  

Misintenties kunt u opgeven, indien mogelijk, 2 weken van tevoren (in verband met 

plaatsing in Middenstandsbelangen en op de website) op de pastorie door een enve-

lop met de juiste gegevens in de brievenbus, J. Deckersstraat 22.  

De kosten zijn € 12,— per intentie 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, datum en tijd. 
 

Actie Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’ 
Actie Kerkbalans gaat over geven en doet een beroep op de plaatselijke geloofsge-

meenschap voor een financiële bijdrage. ‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appèl dat 

we doen om zodoende onze Parochie St. Nicasius aan de volgende generaties te kun-

nen doorgeven. Laten we hier met zijn allen aan werken: ‘Geef voor je kerk’ tijdens 

de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019.  

Doet u weer mee? Overmaken kan door overschrijving op onze RABO-rekening 

NL13 RABO 0120 3055 26 ten name van Parochie H. Nicasius (locatie Heeze) 

onder vermelding van “Parochiebijdrage”.  
 

Vrijwilligers gezocht  
De parochie is op zoek naar meerdere vrijwilligers voor de Tuinploeg en de 

Poetsgroep. Wie wil deze gezellige werkgroepen komen versterken? De Tuin-

ploeg is op maandagmiddag actief; de Poetsgroep op woensdagochtend. Je bent 

méér dan welkom! Heb je belangstelling voor werk in de mooie pastorietuin, 

neem dan contact op met Hans Teeven, mobiel 0657069925. Wilt u meehelpen 

onze kerk schoon te houden, neem dan contact op met Annie van der Velden-

Brouwers, telefoon 2263264. 
 

Nieuws uit de parochie 

Gedoopt:    14.10.2018   Jasper Lammers 
 

Overleden   Marietje Geerts-Bruystens                    97 jaar 
                    Marie Klompmakers-van Poppel         88 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 aan-

bidding met Rozenhoedje en aansluitend een H Mis. 

Weekend: 

1/2 dec        Eerste zondag van de Advent, jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

8/9 dec        Tweede zondag van de Advent, jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) Kinderwoorddienst, aanvang 
                                      10.50 uur Martinushonk 
 

15/16 dec    Derde zondag van de Advent, jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

Woe 19 dec 19.00 uur Boeteviering, aansluitend H. Mis 
 

22/23 dec    Vierde zondag van de Advent, jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis 

Zo                11.00 uur H. Mis 
 

ma 24 dec   Kerstavond 

                    19.00 uur Kerstavondmis speciaal voor de kinderen (gastkoor 
                    Lanara) Een half uur voor aanvang van de H. Mis optreden van  

                    het koor. 


