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                            CONTACTBRIEF  
februari—maart 2018 

 

Aswoensdag  
Op woensdag 14 februari vieren wij Aswoensdag. Het begin van de Veertigda-

gentijd en Vasten. De ochtendmis komt te vervallen en maakt plaats voor een 

H. Mis om 19.00 uur. Tijdens deze viering zal het Askruisje worden uitgereikt.  
 

Collecte voor de Heezer Missionarissen 

In het weekeinde van 17 en 18 februari a.s. zal er tijdens de kerkdiensten 

weer de jaarlijkse extra collecte worden gehouden voor onze Heezer missio-
narissen. Momenteel zijn er nog 4 missionarissen. Louis Kessels in Uganda, 

Piet de Bekker in Nigeria, Jozef de Bekker in Nederland (voor 3 jaar) en Fried 

Deelen in Colombia. Graag wil het PMC hen blijven ondersteunen, dat kan 

alleen met uw hulp.  U kunt uw gave geven in de collecte of via bankrekening-

nummer NL46 RABO 0120 3034 77 t.n.v. Parochieel Missiecentrum Heeze. 

‘Moge hun zorg onze zorg zijn’. Hartelijk dank voor uw gift.  
 

Parochieel Missiecentrum Heeze, Secretariaat: Atlas 42, 5591 PK, Heeze. 
 

40e Verjaardag Pater Mervin  
Op dinsdag 20 februari word ik 40 jaar. Dit wil ik graag samen met u, parochi-

anen, vieren. Om zeven uur 's avonds wil ik een H. Mis opdragen om God te 

danken en om zegen te vragen voor mijn werk in onze parochie. Na deze H. 

Mis nodig ik alle aanwezigen uit voor een gezellige avond in het Martinus-

honk.  

Pater Mervin 
 

Biechtgelegenheid 

Gelegenheid tot biechten is er op dinsdag 27 maart van 18.30 uur tot 

19.00 uur in de pastorie, waarna om 19.00 uur een boeteviering zal wor-

den gehouden en aansluitend een H. Mis. Verder kunt u te allen tijde een 

afspraak maken. Telefoon pastorie: 2261215. 
 

Ziekencommunie Pasen 

De ziekencommunie voor Pasen wordt op Goede Vrijdag 30 maart ’s mor-
gens aan huis uitgereikt.  

Degenen die altijd al de communie thuis ontvangen worden automatisch be-

zocht. Anderen kunnen naar de pastorie bellen: 2261215. 
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De jubileumcollecte (50ste keer) in 2017 heeft het be-

drag van € 4.357 opgebracht (in 2016  € 4.268). Een 

prachtig bedrag zeker omdat er met minder vrijwilligers gecollecteerd werd. 

Vele jaren waren er 100 - 120 vrijwilligers, de laatste jaren nam het aantal ge-

staag af en in 2017 was het aantal gehalveerd.  

Het vinden van voldoende vrijwilligers werd steeds moeilijker. De werkgroep 

Samen Verder Heeze heeft daarom besloten te stoppen. In dit jaar zal er moge-

lijk in de vastentijd op een andere wijze actie gevoerd worden.  
 

Nieuws uit de parochie 

Gedoopt:               14.01.18: Kay van Dooren 
 

Overleden:             Nieke de Beer-Strauven             80 jaar  
                               Anny van der Palen-Bax            80 jaar  

                               Adriaan van Asten                     79 jaar  

                               Henk Janssen                             86 jaar  

                               Sjef Snoeijen                              86 jaar  

                               Bert van de Paal                         87 jaar  

                               Dick Lijten                                 84 jaar  

                               Dina Cox-Maas                          94 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,  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. Beta-

len 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. 
 

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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PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN 
Di 27 mrt   19.00 uur Boeteviering aansluitend H. Mis  

                      (ochtendmis vervalt) 

Do 29 mrt  Witte Donderdag: 19.00 uur H. Mis. 
                   Op Witte Donderdag (Laatste Avondmaal) vieren we de instelling 

                   van de eucharistie en de instelling van het priesterschap. 

Vr 30 mrt  Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg. 
                   Voor deze viering worden speciaal de kinderen uitgenodigd. 

                   19.00 uur H. Mis. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en 
                   sterven van Christus. Het lijdensverhaal wordt gelezen, waarna de 

                   kruishulde volgt. Tot slot is er de communieritus waarna we in stilte 

                   de kerk verlaten. 

Za 31 mrt Stille zaterdag / Paaswake:20.30 uur H. Mis  

                    -         de vormelingen verlenen hun medewerking 
                    -         het paasverhaal wordt verteld 

                    -         allen hernieuwen hun doopbeloften 

                    -         voor iedereen is er een aangename paasattentie 

Zo 1 apr     Hoogfeest van Pasen: 11.00 uur H. mis met kinderwoorddienst. 
                   Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus, het fundament van ons 

                   geloof. Hij schenkt allen die geloven diepe vreugde en vrede. 

Ma 2 apr   Tweede paasdag: 11.00 uur H. Mis  
 

Huispaaskaars 
Parochianen die graag een paaskaars willen bestellen, kunnen dit doen via het 

formulier dat achter in de kerk ligt. Na de viering op Paaszaterdag kan de bestel-

de en gewijde paaskaars worden afgehaald in de sacristie. 
 

Wijwater 
Tijdens de Paaswake is water gewijd. In de week na Pasen staat dit achter in de 

kerk. Eenieder die dat wil, kan hiervan meenemen. 
 

Paaseierenspeurtocht  

Op eerste paasdag 1 april is er voor alle kinderen een paaseierenspeurtocht. 

Verzamelen op eerste paasdag na de mis van 11.00 uur in het Martinushonk. 
De spelregels worden uitgelegd en dan begint de speurtocht naar de paaseieren.  
 

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 en bijzondere vieringen: 

3/4 febr         Vijfde zondag door het jaar B  

Za                  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

10/11 febr     Zesde zondag door het jaar B (carnaval) 

Za                  19.00 uur H. Mis (Carnavalsmis, Fanfare) 

Zo                  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

Woe 14 febr  Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd 

                       19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 
                       Tijdens de viering wordt de as gezegend en opgelegd.  

17/18 febr     Eerste Zondag van de Veertigdagentijd jaar B 

Za                  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

24/25 febr     Tweede zondag van de Veertigdagentijd jaarB  

Za                  19.00 uur H. Mis  

Zo                  11.00 uur H. Mis  
 

3/4 maart      Derde zondag van de Veertigdagentijd jaar B 

Za                  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

10/11 maart  Vierde zondag van de Veertigdagentijd jaar B 

Za                  19.00 uur H. Mis  

Zo                  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)  
 

17/18 maart  Vijfde zondag van de Veertigdagentijd jaar B 

Za                  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
                                                        

24/25 mrt      Palmzondag 

Za                  19.00 uur H. Mis  

Zo                  11.00 uur H. Mis  
 

Do 29 mrt     Witte Donderdag 

                       19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 
 

Vr 30 mrt      Goede Vrijdag 

                       15.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

                       19.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

Za 31 mrt      Stille Zaterdag 

                       Geen mis om 19.00 uur 

                       20.30 uur H. Mis, (Dameskoor) 
 

1 april           Hoogfeest van Pasen 

Zo                  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

2 april           Tweede paasdag 

                       11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 


