
  Tel. 2261216 

Collecte voor de Heezer Missionarissen 
 

In het weekeinde van 18 en 19 februari a.s. zal er tijdens de kerkdiensten weer de 

jaarlijkse  extra collecte worden gehouden voor onze Heezer missionarissen.  

Al vele jaren geeft het PMC ook financiële ondersteuning aan deze missionarissen. Dit 

werd steeds mogelijk gemaakt door uw giften in de collecte en via de bank en voor het 

overgrote deel door de opbrengsten van de kledinginzamelingen in Heeze die we tot 1 

januari 2016 hebben kunnen houden. Sinds 1 jaar wordt de kleding ingezameld door de 

gemeente.  

Momenteel zijn er nog 4 missionarissen werkzaam in verschillende landen: Louis 

Kessels in  Uganda, Piet de Bekker in Nigeria, Jozef de Bekker in Burkina Faso, en 

Fried Deelen in Colombia. Graag wil het PMC hen blijven 

ondersteunen en dat kan mede 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 gave. .  
 

Parochieel Missiecentrum Heeze. 

Secretariaat: Altlas 42, 5591 PK, Heeze 

 

Bericht uit Colombia 
In het verleden ontvingen wij zeer regelmatig berichten uit Colombia van onze 

missionaris aldaar, Fried Deelen. Deze berichten werden gepubliceerd in het 

parochieblad Contact. Met het stoppen van Contact is Fried Deelen niet gestopt 

met schrijven. Zijn berichten zijn nog altijd te lezen op de website van onze 

parochie waar wij u graag naar verwijzen: www.parochienicasius.nl 

 

Nieuws uit de parochie 

Gedoopt: 

04-12-2016  Tobias Jesse van de Meerakker             

 

Overleden: 

Gerrit van der Heijden                                    82 jaar 

Piet Michiels                                                   79 jaar 

Frits van Gerwen                                             87 jaar 

Anny van der Linden-Van der Eijnden            91 jaar 

Fried Renders                                                  72 jaar 
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CONTACTBRIEF  
Februari — maart  2017 

 

Zoals u weet ben ik van 10 januari tot 13 februari afwezig.  

Ik ga naar India voor een bezoek aan mijn familie, congregatie, retraite en het 

project kinderhuis in Bonakal. Tijdens die afwezigheid, kunt u voor pastorale 

zaken bellen naar de parochie in Geldrop.  

Voor alle andere zaken is er op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur iemand 

op onze pastorie in Heeze aanwezig om u te woord te staan.  

Wij zijn de vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld, erg 

dankbaar.  
 

Met vriendelijke groeten,  

Pater Mervin (Kapelaan van Heeze) tel.nr. 0031-40-2261215 

 

Samen Verder Heeze biedt voor de 50ste maal hulp 
In 2017 willen we meebouwen aan ‘eilanden van hoop’ in El Salvador 

 

Dit jaar zetten we ons in voor de hoofdstad van El Salvador en dan speciaal de 

wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken in 

het bijzonder gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes. 

Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, 

wordt ernstig verminkt of vermoord.  

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap 

zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk 

de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder vader en zonder geld.  

Dit project wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de 

bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander 

perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed 

bestaan kunnen opbouwen. 

Meer informatie kunt u vinden op website www.parochienicasius.nl kern 

Heeze. Tevens ook op www.vastenactie.nl  

Een informatieavond in het Martinushonk wordt gehouden op dinsdag 13 

maart 19.45 uur.   

Werkgroep Samen Verder Heeze 
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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. 
 

Weekend: 

februari - maart 2017 

                      

4/5 febr       Vijfde zondag door het jaar A  

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

11/12 febr   Zesde zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 

 

18/19 febr   Zevende zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

25/26 febr   Achtste zondag door het jaar A (Carnaval) 

Za                19.00 uur H. Mis (Carnavalsmis, Fanfare) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Volkszang)  

 

Woe 1 mrt  Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd 

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

Aswoensdag is een geboden vasten- en onthoudingsdag. 

 

4/5 maart    Eerste zondag van de Veertigdagentijd jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

11/12 maart Tweede zondag van de Veertigdagentijd jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)  

 

 

 

 

18/19 maart Derde zondag van de Veertigdagentijd jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
                      

25/26 mrt    Vierde zondag van de Veertigdagentijd jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Volkszang) 
 
 

Opgeven van misintenties 
Misintenties kunt u opgeven:  

• op de pastorie door een envelop met de juiste gegevens in de 

brievenbus, J. Deckersstraat 22,  

• 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. 

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. 
 

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 


