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    CONTACTBRIEF  

Augustus—september 2020 
 

Afscheid Pater Mervin op 16 augustus om 11.00 uur 
 
We leven in onzekere tijden. Het afscheid van Pater Mervin, oorspronkelijk 
voorzien  op 10 mei, moest worden uitgesteld in verband met de uitbraak 
van het corona-virus. Nog steeds is er niet met zekerheid te zeggen wanneer 
de omstandigheden zodanig genormaliseerd zijn dat Pater Mervin weer naar 
India kan terugkeren. Toch willen we ons op zijn vertrek voorbereiden, zo-
dat we op een goede manier afscheid kunnen nemen van Pater Mervin die 
sinds 2014 aan onze Sint Martinus verbonden is, die in 2015 is opgegaan in 
de Nicasiusparochie. 
Het oorspronkelijke plan om dat in de Sint Nicasiusviering op Kreyl te doen 
kon niet doorgaan in verband met alle Corona-beperkingen. Een mooi alter-
natief nu zou zijn de viering van Maria Tenhemelopneming in de pastorie-
tuin op 16 augustus om 11.00 uur. Dat idee wordt op dit moment verder uit-
gewerkt, maar veel is nog onzeker nu er sprake is van een nieuwe opleving 
van het virus en maatregelen die mogelijk worden aangescherpt. Vooralsnog 
willen we toch uitgaan van een H. Mis in de open lucht omdat dan het aantal 
aanwezigen hoger mag zijn dan wanneer de viering in een besloten ruimte 
plaatsvindt. Natuurlijk zou Pater Mervin van iedere parochiaan persoonlijk 
afscheid willen nemen met een receptie, maar dat is in deze tijd onmogelijk. 
Daarom deze eenvoudige manier met een Heilige Mis uit dankbaarheid voor 
al het goede.  
Na de dienst kunt u – met inachtneming van de voorgeschreven afstand – 
persoonlijk afscheid nemen van Pater Mervin, die achter het communie-
scherm zal staan. Het is jammer dat we gedwongen zijn het afscheid op deze 
manier te regelen.  
U zult begrijpen dat Pater Mervin geen persoonlijke cadeaus verwacht. Wel 
heeft hij aangegeven dat hij graag zijn nieuwe project in India onder de aan-
dacht wil brengen: het opvangcentrum voor dakloze, psychiatrische patiën-
ten in de Indiase deelstaat Kerala, waar Pater Mervin na zijn vertrek uit Ne-
derland gaat werken. Het parochiebestuur heeft daarvoor een aparte bankre-
kening bestemd: NL 51 RABO 0159716039 ten name van R.K. Parochie 
Heilige Nicasius. Als u wilt kunt u zijn project met uw persoonlijke bijdrage 
ondersteunen. 
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Nieuws uit de parochie 
 

Gedoopt 
 
07-06-2020 Djuul Scheepers 
20-06-2020 Maes Verest 
 

Overleden 
 
Lenie Thijs - van Hout 86 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 te 
stoppen, minimaal 2 weken van tevoren. 
De kosten zijn € 12,— per intentie voor missen in het weekend en voor werk-
dagen.  
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. 
 
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 hopen dat het weer ons niet in de steek laat, maar ook bij minder goed 
weer gaat de Mis in de tuin door. Wij adviseren u om onze website op die dag 
te raadplegen voor het geval dat we de planning onverhoopt moeten aanpas-
sen of veranderen.  
 
Namens het Pastoraal Team en het Parochiebestuur 
Pastoor Sjef van der Maazen.  

 
Miva collecte: 
Zaterdag en zondag 29 en 30 augustus 
 
Dit jaar vragen wij speciaal uw aandacht voor het grootste 
vluchtelingenkamp in de wereld in Bangladesh. Op een 
klein stuk land leven bijna 1 miljoen Rohingya vluchtelin-
gen die verdreven zijn uit Myanmar, Bangladesch niet verder in gaan mogen 
ze niet. Hun situatie is schrijnend. Ook hier is het coronavirus aanwezig.  
MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil helpen bij de medische 
zorg voor deze mensen door ziekenvervoer beschikbaar te stellen om mensen 
naar kleine klinieken in het kamp te brengen of naar grotere klinieken buiten 
het kamp.  
  ZONDER VERVOER IS ER GEEN ZORG!  
 

Geef uw steun tijdens het collecteweekend of door uw bijdrage over te maken 
naar NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch 
Meer informatie: Folders achter in de kerk. 

     MIVA, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch , 
 tel. 076 521 7150 

       E-mail; info@miva.nl  Zie ook: www.miva.nl  
 
Ingezonden door: Parochieel MissieCentrum Heeze.  
 
Brabantse Dag: 
 
Omdat de Brabantse Dag dit jaar niet doorgaat is de H. Mis van die dag, zon-
dag 30 augustus, op de gebruikelijke tijd: 11.00 uur. 
 

 
Gildemis 
 

Op maandag 10 augustus is er om 09.00 uur een gezamenlijke H. Mis van 
de gilden Sint Agatha en Sint Joris.  
 
 

Heilige missen in de Martinuskerk in Heeze 
 
Door de week: dinsdag, woensdag en donderdag om 08.30 uur (ingang via 
de rechter zijdeur). 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: 
 

1/2 aug. Achttiende zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 
8/9 aug. Negentiende zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 
15/16 aug. Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur in de pastorietuin, afscheid pater Mervin 
 
22/23 aug. Eenentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 
29/30 aug. Tweeentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 
5/6 sept. Drieentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis 
 
12/13 sept. Vierentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis 
 
19/20 sept. Vijfentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 
26/27 sept. Zesentwintigste zondag door het jaar A 
Za  19.00 uur H. Mis  
Zo  11.00 uur H. Mis  
 

 


