
 

 

  

CONTACTBRIEF 
april - mei 2018 

 

Gastkoor op 29 april 
Op zondag 29 april zal de H. Mis van 11.00 uur opgeluisterd worden door het Gemengd Koor Sint 

Caecilia uit Leimuiden. Iedereen van harte welkom! 

 

Meimaand Rozenkransmaand 
In de meimaand bidden we op dagelijks - dat wil zeggen van maandag t/m vrijdag - om 12.00 uur het 

rozenhoedje in de kerk. Welkom voor een kwartier gebed tot de Moeder Gods. We bidden voor onze eigen 

intenties, voor onze parochie en voor de noden van de wereld. We beginnen dus op dinsdag 1 mei, met 

uitzondering van vrijdag 11 mei tot zaterdag 19 mei ivm de Pinksternoveen. 
 

Pinksternoveen & viering van de Mariamaand 
Van vrijdag 11 mei tot en met zaterdag 19 mei houden we in onze parochiekerk te Heeze de 

Pinksternoveen. Tegelijkertijd vieren we dan ook de Mariamaand. In deze noveen willen we met elkaar 

speciaal bidden om God te vragen de kerk van binnenuit te vernieuwen en te inspireren. Deze speciale 

viering begint iedere dag om 18.30 uur en wordt afgesloten met een Eucharistieviering. Wij nodigen u 

allen van harte uit om deel te nemen aan deze pinksternoveen & viering van de Mariamaand van vrijdag 

11 mei t/m zaterdag 19 mei 2017 in onze Martinuskerk. Tijdens deze periode zal door de week de 

ochtendmis van 8.30 uur en het gezamenlijk bidden van de rozenkrans om 12.00 uur komen te vervallen.  

 

1e Communiefeest: zondag 27 mei 11.00 uur 
Op zondag 27 mei is het groot feest voor veel kinderen uit de groepen 4  van onze basisscholen: zij 

ontvangen voor het eerst in hun leven de H.Communie. 

 

2e Pinksterdag 
2e Pinksterdag vindt traditiegetrouw de bedevaart van onze parochie naar Ommel 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.  

In het Pinksterweekend van 19/21 mei zal er tijdens de vieringen een extra collecte zijn ten behoeve van 

de Week Nederlandse Missionaris. 

 

Inzameling van oude kleding 
Meer dan 45 jaar gelden werd in Heeze begonnen met het inzamelen van oude kleding waarvan de 

opbrengst o.a. naar het Parochieel Missiecentrum PMC ging. Eind 2015 besloot de gemeente Heeze-

Leende dit aan een andere inzamelaar te gunnen waarbij de opbrengst naar de Gemeente ging. In 

november 2017 is er na een gesprek tussen de gemeente en de 3 PMC’s besloten om een deel van deze 

opbrengst toe te kennen aan de PMC’s zodat zij financiële steun kunnen blijven geven aan 10 

missionarissen/projecten.  

Het PMC dankt iedereen die met hen meeleefde en hen ondersteunde. 

Immers: “Hun zorg is onze zorg”  



 

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: 
 

7/8 april Beloken Pasen, jaar B 

Za  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

   

14/15 april Derde zondag van Pasen, jaar B 

Za  19.00 uur H. Mis  

Zo  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 

 

21/22 april  Vierde zondag van Pasen, jaar B 

Za  19.00 uur H. Mis  

Zo      11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

 

28/29 april Vijfde zondag van Pasen, jaar B 

Za  19.00 uur H. Mis 

Zo  11.00 uur H. Mis (gastkoor St. Caecilia uit Leimuiden) 

 

 

5/6 mei  Zesde zondag van Pasen, jaar B 

Za  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo      11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

 

Do 10 mei Hemelvaart van de Heer 

  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 

 

Vr 11 mei 18.30 Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

12/13 mei Zevende zondag van Pasen, jaar B 

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

Zo  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 

  18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

Ma 14 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

Di 15 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

Woe 16 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

Do 17 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

Vr 18 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

 

19/20 mei Hoogfeest van Pinksteren, jaar B (tweede collecte) 

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

(Dameskoor) 



Zo  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

 

Ma 21 mei Tweede Pinksterdag 

11.00 uur H. Mis in Ommel vanwege de jaarlijkse parochiebedevaart naar Onze 

Lieve Vrouw van Ommel, Troosteres in elke nood (Dameskoor) 

 

26/27 mei Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, jaar B 

Za  19.00 uur H. Mis  

Zo  11.00 uur H. Mis, 1e Communie  

 

 

 

 

 

Nieuws uit de parochie 
 

Gedoopt: 25-02-2018 Lindy van Stiphout 

 

Overleden: Drika Borgers-van de Mortel   99 jaar  

  An Verest-van de Kerkhof   87 jaar  

  Theo Wanders     85 jaar  

  Harrie van de Paal    75 jaar  

  Koos van Bree-van Dijk   93 jaar  

  Cissy Eerden-Beekmans   80 jaar  

  Martien Jacobs     80 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. 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  

 


