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juni—juli 2017 

 

Bedevaart Den Briel 
Op zaterdag 08 juli gaan we vanuit de parochie Sint Nicasius, deelnemen aan 

de Nationale Bedevaart in Den Briel. We vertrekken om 08.00 uur en zijn rond 

18.00 uur weer in Heeze terug. Vorige jaar konden wij met een volle bus deel-

nemen. Alle deelnemers waren vol lof over deze inspirerende reis. De prijs 

voor deze bustocht is € 10,- per persoon. Wij stellen het zeer op prijs om meer 

aandacht te vragen voor deze bedevaart. Iedereen wordt dan ook van harte uit-

genodigd.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de poster op de deur 

achter in de kerk, of naar onze website.  
 

H.Nicasius viering 
Zondag 09 juli, vieren we als parochie het feest van H.Nicasius. Traditiege-

trouw hebben we dan een eucharistieviering op Kreyl. Deze viering begint om 

11.00 uur. Bij onverhoopt slecht weer zullen om 10.30 uur de klokken worden 

geluid. Dat geeft aan dat de H. Mis dan zal plaatsvinden in onze parochiekerk. 

Iedereen is van harte welkom. 
 

2e Pinksterdag 
2e Pinksterdag vindt traditiegetrouw de bedevaart van onze parochie naar Om-

mel plaats. De dienst in Ommel begint dan om 11.00 uur. Op 2e Pinksterdag is 

er geen H. Mis in onze Martinuskerk. Laten wij samen naar Ommel gaan en er 

een mooie bedevaart van maken. 
 

De Week Nederlandse Missionaris  
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt een onmisbare ruggensteun 

aan de honderden missionarissen en missionaire werkers die zich wereldwijd 

belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk 

dragen wij vanuit Nederland een steentje bij voor hun belangrijke missie. 

De week Nederlandse Missionaris draagt bij in de kosten van hun welverdien-

de verlof en van hoge ziektekosten. Ook wordt de uitzending van missionair 

werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van de missiona-

rissen volgen. 
 

Pinksternoveen en Toewijding aan het Heilig Hart van Maria 
Van vrijdag 26 mei tot en met zaterdag 03 juni houden we in onze Martinus-

kerk in Heeze de Pinksternoveen. Tegelijkertijd vieren wij de Mariamaand. 
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1/2 juli        Dertiende zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

8/9 juli        Feest van de Heilige Nicasius van Heeze 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis op het Nicasiusplekske (Kreijl) (Jeugd- en Jon-
gerenkoor Brigidakerk Geldrop) 

 

15/16 juli    Vijftiende zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

22/23 juli    Zestiende zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

29/30 juli    Zeventiende zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

 

Opgeven van misintenties 
Misintenties kunt u opgeven:  

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

bus,   

• 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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Wij vieren dan ook het jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima.  

Het is 100 jaar geleden dat onze Moeder Maria in Fatima meerdere keren ver-

scheen.  

In de noveen willen we met elkaar speciaal bidden en onze parochie-

gemeenschap toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Deze speciale vie-

ring begint iedere dag om 18.30 uur en wordt afgesloten met een Eucharis-

tieviering. Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan deze bij-

zondere viering van vrijdag 26 mei t/m zaterdag 03 juni 2017 in onze Marti-

nuskerk te Heeze. Tijdens deze periode zal door de week de ochtendmis van 
08.30 uur en het gezamenlijk bidden van het rozenhoedje om 12.00 uur ko-

men te vervallen.  
 

Gebed 
Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, 

in algehele overgave aan God onze Heer,  

wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart. 

Door U zullen wij tot Christus geleid worden,  

Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God,  

en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. 

Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde,  

opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd  

om ons Zijn Woord mee te delen,  

en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn,  

om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen  

over heel de wereld tot aan de einden der aarde. 

Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart  

zullen wij één volk zijn met Christus,  

het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven,  

en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis.  

Door Hem zullen wij tot de Vader komen,  

tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid,  

die wij aanbidden, zegenen en prijzen. 

Amen. 
 

Nieuws uit de parochie 

Gedoopt:       30-04-2017  Aymara van de Paal  

                    07-05-2017  Lexi van Rooij 

                    14-05-2017  Jaap Schuffelen 
 

Overleden:  Lidy Jonkman-Fabels       84 jaar 

                    Piet Brock                         87 jaar 

                    Jef Olislagers                    76 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 aanbidding met Rozenhoedje en aansluitend een H Mis. 
 

Weekend en bijzondere vieringen: 
 

Do 25 mei    Hemelvaart van de Heer 

                     11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

Vr 26 mei    18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 
 

27/28 mei    Zevende zondag van Pasen, jaar A 

Za                18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  

Zo mei         18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 
 

Ma 29 mei   18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Di 30 mei    18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Woe 31 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Do 1 juni     18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Vr 2 juni     18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 
 

3/4 juni        Hoogfeest van Pinksteren jaar A 

Za                18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 
                               (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

Ma 5 juni    Tweede Pinksterdag 

                     11.00 uur H. Mis in Ommel vanwege de jaarlijkse paro-

chiebedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Ommel, 

Troosteres in elke nood (Levensvreugde) 
 

10/11 juni    Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 

17/18 juni    Sacramentsdag, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

24/25 juni    Twaalfde zondag door het jaar A,  

                     Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest  

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

Do 29 juni   Heilige apostelen Petrus en Paulus, hoogfeest 


