Nieuws uit de parochie
Gedoopt:

13.01 Felicia Malcorps
27.01 Pim van Liempd

Overleden:

Kees Toebak
Piet van Gansewinkel
Stien van Bree-Coolen
Tonnie van Eert
Jan Balkestein
Ad van der Rijt

86 jaar
88 jaar
85 jaar
88 jaar
92 jaar
58 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.
De kosten zijn € 12,— per intentie voor missen in het weekend en voor
werkdagen.
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.

CONTACTBRIEF
Tel. 2261216

februari—maart 2019

Aswoensdag
Op woensdag 6 maart vieren wij Aswoensdag. Het begin van de Veertigdagentijd 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.

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

Collecte voor de Heezer Missionarissen
In het weekeinde van 16 en 17 februari zal er tijdens de kerkdiensten weer de
jaarlijkse extra collecte worden gehouden voor onze Heezer missionarissen.
Momenteel zijn er nog 4 missionarissen. Louis Kessels in Uganda, Piet de
Bekker in Nigeria, Jozef de Bekker in Nederland (tijdelijk) 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 bankrekeningnummer
NL46 RABO 0120303477 ten name van Parochieel Missicentrum Heeze.
Moge hun zorg onze zorg zijn. Hartelijk dank voor uw gift.

Contact:

PMC, Secretariaat Atlas 42, 5591 PK Heeze

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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41e Verjaardag Pater Mervin
Op woensdag 20 februari word ik 41 jaar. Dit wil ik graag samen met u, parochianen, 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 Martinushonk. De ochtendmis vervalt op deze dag.
Pater Mervin

Weekend en bijzondere vieringen:
Aanpassing van de mistijden
Beste parochianen,
Naar aanleiding van de gehouden enquête over mistijden op 15 en 16 december 2018 en de reacties die we van de parochianen hebben ontvangen hebben
we de volgende overwegingen gemaakt:
Op dit moment zijn we met drie priesters. We kunnen nog steeds een beroep
doen op pastoor Sanders, die bereid is om te assisteren in de Maria en Brigidakerk wanneer er een priester uitvalt. Pater Van Meijl is bereid om in geval van
nood naast de H. Mis in Leende om 10.00 uur op zondag ook nog de H. Mis in
Heeze om 11.00 uur te verzorgen.
Mogelijk kunnen we in geval van nood nog een beroep proberen te doen op
enkele priesters in de omgeving, wanneer hun agenda’s dit toelaten. De diakens zijn in geval van nood bereid voor te gaan in een Woord- en Communieviering.
Uit de enquête bleek dat er in Mierlo een groot draagvlak is voor een viering
op zondag om 9.30 uur in de Luciakerk te Mierlo. Eveneens bleek uit de enquête dat er een ruime meerderheid bestaat voor vaste mistijden.
Dat alles heeft ons als pastoraal team doen besluiten om de beoogde wijzigingen in eerste instantie tot een minimum te beperken.
Dit betekent dat met ingang van het eerste weekend, van de Veertigdagentijd, zaterdag 9 en zondag 10 maart, de H. Mis van zondagochtend in
Mierlo van 10.00 uur naar 9.30 uur wordt verplaatst en de H. Mis van
Geldrop om 11.15 uur naar 11.00 uur. De overige vieringen en de aanvangstijden daarvan blijven zoals ze voorheen waren.
Indien er nog maar twee priesters beschikbaar zijn voor onze parochie, dan
stellen we een ander rooster op.
Tenslotte willen we iedereen bedanken voor haar/zijn inbreng bij de enquête ,
voor de tips en adviezen die ons zijn aangereikt om tot dit besluit te komen.
Namens het pastoraal team parochie H. Nicasius,
Pastoor S. van der Maazen
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.
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2/3 febr
Za
Zo

Vierde zondag door het jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

9/10 febr
Za
Zo

Vijfde zondag door het jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)

16/17 febr Zesde zondag door het jaar C
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis
23/24 febr Zevende zondag door het jaar C
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis (kinderwoorddienst)
2/3 maart
Za
Zo

Achtste zondag door het jaar C (carnaval)
19.00 uur H. Mis (carnavalsmis, Fanfare)
11.00 uur H. Mis

Woe 6 mrt Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd
19.00 uur H. Mis
Tijdens de viering wordt de as gezegend en opgelegd.
Aswoensdag is een geboden vasten- en onthoudingsdag.
9/10 maart Eerste zondag van de Veertigdagentijd jaar C
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)
16/17 maartTweede zondag van de Veertigdagentijd jaar C
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis (kinderwoorddienst)
23/24 mrt
Za
Zo

Derde zondag van de Veertigdagentijd jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

30/31 mrt
Za
Zo

Vierde zondag van de Veertigdagentijd jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

