
 

 

  

CONTACTBRIEF 
oktober - november 2017 

 

Eerste Communie 2018 

Op zondag 27 mei 2018 is er weer het jaarlijkse Eerste Communiefeest in de St. Martinuskerk in Heeze. 

Mocht U als ouders van de Parochie Heilige Nicasius in de week van 18 september geen uitnodiging 

gehad hebben via school dan kunt U een aanmeldingsformulier aanvragen via desiree@vdkruijs.eu.  

Uw kind is van harte welkom als hij/zij 7 of 8 jaar oud is en/of in groep 4 zit. Inleveren kan tot en met 28 

september 2017. 

Op dinsdag 3 oktober 2017 is er een informatieavond voor alle ouders van de communicanten in het 

Martinushonk om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
 

Werkgroep Eerste Communie 
 

Ouderen en spiritualiteit 

In oktober begint een zevendaagse cursus over “groeien in ouder worden/groeien in spiritualiteit”. Onder 

leiding van theoloog Martien van Duijnhoven gaan geïnteresseerden door middel van een methode van 

zelfverkenning op zoek naar het veranderend levensverlangen en spiritualiteit. De cursus wordt gegeven 

op dinsdagochtend in het Martinushonk, aanvang 10.00 uur. De data zijn: 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 

november en 5 en 12 december. Op dinsdag 10 oktober om 10.00 uur zal in het Martinushonk meer 

informatie worden gegeven over de inhoud van deze cursus en wat u ervan kunt verwachten. Een 

aanrader! 
 

Oktobermaand - Mariamaand 

Net als in de maand mei willen we in de maand oktober – te beginnen met maandag 2 oktober - weer 

dagelijks (van maandag t/m vrijdag) om 12.00 uur het rozenhoedje bidden in de kerk (dagkapel). Elke dag 

bidden we 5 tientjes van de rozenkrans en sluiten we  af met de Maria-litanie.  

In de overige maanden van het jaar bidden we het rozenhoedje iedere woensdag, ook om 12.00 uur. 

Welkom!! 
 

Wereldmissiedag 22 oktober  

In het weekeinde van 21 en 22 oktober vieren wij in onze parochie Wereldmissiedag. De tweede collecte 

is bestemd voor de organisatie Missio (Pauselijke Missiewerken), die de missionarissen over de hele 

wereld bijstaat. 

Allerheiligen 1 november 19.00 uur 

Woensdag 1 november vieren wij Allerheiligen in de H. Mis van 19.00 uur. De ochtendmis vervalt dan, 

evenals die op Allerzielen. 
 

Allerzielen 2 november 19.00 uur  

Op Allerzielen - donderdag 2 november om 19.00 uur – gedenken we de parochianen  die het afgelopen 

jaar zijn overleden. We willen voor hen bidden. Allen worden met name genoemd en tevens wordt voor 

ieder afzonderlijk een kaars ontstoken. We willen bidden voor hun zielenrust. 

Na afloop van de H.Mis kunnen familieleden deze kaars meenemen om eventueel op het graf te plaatsen, 

of thuis aan te steken. Tevens wordt men in de gelegenheid gesteld het gedachteniskruisje mee naar huis te 

nemen, zodat u het thuis een mooi plaatsje kunt geven ter ere van uw overleden dierbare. 

Op zondag 29 oktober na de viering van 11.00 uur vindt de grafzegening op het kerkhof plaats. 

Parochianen en de familieleden zijn bij deze plechtigheden van harte welkom.  
 

Lampionnenoptocht (St. Maartensviering) 12 november  

Op zaterdag 11 november wordt de jaarlijkse St. Maartenviering weer gehouden. We starten om 17.30 



uur (verzamelen vanaf 17.15 uur) op de parkeerplaats voor het Nicasiushuis. Als we bij de pastorietuin 

zijn, zullen we ons daar lekker kunnen opwarmen bij het kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal 

van de heilige Martinus. Daarna heeft pater Mervin voor jullie een lekker kopje chocolademelk en een 

koek. Probeer voor deze viering een mooie eigengemaakte lampion mee te brengen zodat we weer een 

hele feestelijke lichtjesoptocht kunnen maken. Succes met de voorbereidingen. Alle kinderen zijn welkom. 

Wij rekenen op jullie komst. 
 

Vormselviering: 25 november  

Op zaterdag 25 november 2017 wordt in onze parochie het sacrament van het Vormsel toegediend aan de 

jongens en meisjes van groep 7 en 8 in Heeze. De voorbereiding is inmiddels begonnen. 
 

Vormselwerkgroep Heeze 
 

Nieuws uit de parochie 
 

Overleden: 

Wies van Asten-Bruijstens  85 jaar 

Hyacinth Paul    86 jaar 

Gerrit Wijnen    91 jaar 

Riek Nijssen-Welten   87 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: 
 

 

30/1 sep/okt Zesentwintigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis  

Zo  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

 

7/8 okt  Zevenentwintigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 

 

14/15 okt Achtentwintigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis  

Zo  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)  

 

21/22 okt Negenentwintigste zondag door het jaar A 

Wereldmissiedag 

Za  19.00 uur H. Mis (dameskoor) 

Zo  11.00 uur H. Mis  

 

28/29 okt  Dertigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis 

Zo  11.00 uur H. Mis met aansluitend grafzegening op het kerkhof   

 

Woe 1 nov  Hoogfeest van Allerheiligen 

  19.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

 



Do 2 nov Allerzielen 

  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

 

4/5 nov  Eenendertigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)  

 

11/12 nov Hoogfeest van Sint-Martinus, patroon van onze parochie 

17.30 uur Lampionnenoptocht St. Maarten m.m.v. Jeugdfanfare St. Nicasius. 

Verzamelen om 17.15  uur vanaf de parkeerplaats bij het Nicasiushuis. Voor alle kinderen 

is er chocolademelk en koek. 
 

Za  19.00 uur H. Mis  

Zo  11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)  
 

18/19 nov Drieendertigste zondag door het jaar A 

Za  19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo  11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)  
 

25/26 nov Hoogfeest van Christus, koning van het heelal 

Za  19.00 uur Vormselviering  

Zo  11.00 uur H. Mis   
 

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  

 

 


