
  Tel. 2261216 

Misintentie 
Uw bijdrage voor een misintentie blijft in 2017 ongewijzigd. 

Het tarief bedraagt € 11,-. Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden bij 

uw aanvragen voor misintenties 2017. 
 

Opening Kerststal: zondag 18 december 12.00 uur 
Ook dit jaar zal de prachtige kerststal weer herrijzen op het veld voor de kerk. 

De kerststalploeg gaat weer tijdig aan het werk om de stal en entourage op te 

bouwen. De kerststal zal feestelijk geopend worden op de 4e adventszondag, 

aansluitend aan de Hoogmis van 11.00 uur, dus zondag 18 december 12.00 uur.  

Voor alle aanwezigen is er koffie, een drankje en iets lekkers. 

Welkom! 
 

Oliebollenmiddag voor misdienaars en acolieten 
Op oudejaarsdag is het weer zo ver: de inmiddels traditionele oliebollenmiddag 

voor misdienaars en acolieten. We verzamelen om 14.00 uur in het 
Martinushonk. Uiteraard zijn er oliebollen, en wat er verder gaat gebeuren …. 

Dat zie je dan wel. Tot oudejaarsdag 31 december om 14.00 uur. 

Pater Mervin 
 

Actie Kerkbalans 2017 
Op 21 januari gaat de Actie Kerkbalans 2017 van start. De uitnodigingsbrieven 

voor deelname worden u in januari toegezonden. Overmaken kan door 

overschrijving op onze RABO-rekening NL13 RABO 0120 3055 26 ten name 

van Parochie H. Nicasius (locatie Heeze) onder vermelding van 

“Parochiebijdrage”.  
 

Eerste Communie 2017 
Op Zondag 21 mei 2017 is er weer het jaarlijkse Eerste Communiefeest in de 

St. Martinuskerk in Heeze. Mocht U als ouders van de Parochie St. Martinus St. 

Jan in de week van 12 december geen uitnodiging gehad hebben via school dan 

kunt U een aanmeldingsformulier vragen aan en inleveren bij Mirian van der 

Kruijs, tel; 040-2266601. Uw kind is van harte welkom als het 7 of 8 jaar oud is 

en/of in groep 4 zit. Inleveren kan tot en met 22 december 2016. 

 

Nieuws uit de parochie 

Gedoopt: 

16.10.2016 Moos van Gaal 

16.10.2016 Sam van den Boogaart 

16.10.2016 Veerle Lammers 

27.11.2016 Isabeau Kammers 
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Boeteviering met aanbidding  

Op dinsdag 20 december houden we een boeteviering met aansluitend een 

H. Mis om 19.00 uur in de kerk. Daarna is er gelegenheid tot een persoonlijke 

biecht. ‘s Ochtends om 08.30 uur is er op deze dag geen mis. In de kerk kunt 
u ook altijd terecht op weekdagen, na de ochtendmis. Op de pastorie bent u 

eveneens welkom, bel dan even voor een afspraak (tel. 2261215). Het doet een 

mens goed om van God, door bemiddeling van de priester, verzoening, 

vergeving, innerlijke rust en vrede te ontvangen. 

U bent van harte welkom. 
 

Kerstcommunie: vrijdag 23 december 
Op vrijdag 23 december zal de pater thuis de Kerstcommunie brengen aan de 

zieken. Vanaf 9.15 uur komt de pater bij de zieken en thuiszittenden op 

bezoek. Degenen die gewoonlijk de H. Communie ontvangen op de eerste 

vrijdag van de maand hoeven niet extra te reageren. Deze kerstcommunie 

komt in de plaats van de ziekencommunie op vrijdag 6 januari 2017. 
Willen andere parochianen ook graag thuis de kerstcommunie ontvangen, dan 

is een telefoontje naar de pastorie voldoende (tel. 2261215).  
 

Kinderviering Kerstmis op kerstavond om 19.00 uur 
Net als vorig jaar is de kindermis op Kerstavond om 19.00 uur. Pater Mervin 

hoopt, samen met het gastkoor Lanara, er een echt Kerstfeest van te maken. 
Direct na afloop van deze mis hopen we u bij de kerststal en het Martinushonk 

te ontmoeten voor een gezellig en sfeervol samenzijn. Onder het genot van wat 

drinken (voor de kinderen chocomel en wat lekkers) kan iedereen elkaar 

persoonlijk een zalig Kerstfeest toewensen. 
 

Pater Mervin niet aanwezig in januari  en februari 2017 
Pater Mervin zal vanaf 10 januari  t/m 13 februari 2017 bij zijn familie 

verblijven in India. Zijn werkzaamheden zullen worden waargenomen door 

pastoor Sjef van der Maazen. U kunt hem bereiken op tel. nr.  040-2862364. 

Wij wensen pater Mervin een fijne tijd bij zijn familie. 
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Overleden: 

Bertha van Hooff-Van der Velden                  96 jaar 

Jac van de Paal                                                84 jaar 

Martien Groenemans                                       80 jaar 

Tinus van de Kruis                                           90 jaar 

Lenie Peeters                                                   88 jaar 

Marietje Valkenburg-Verest                           89 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: 

3/4 dec         Tweede zondag van de Advent, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

10/11 dec     Derde zondag van de Advent, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

17/18 dec     Vierde zondag van de Advent, jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

Di 20 dec     19.00 uur Boeteviering 
 

za 24 dec     Kerstavond 

                    19.00 uur Kindermis (gastkoor Lanara) 

                    21.30 uur Kerstavondmis (Gemengd Koor)   
 

zo 25 dec     Eerste Kerstdag 

                    11.00 uur Hoogfeest van Kerstmis (Gemengd Koor) 
 

ma 26 dec   Tweede Kerstdag (H. Stefanus) 

                    11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

za 31 dec     Oudjaar       

                    18.00 uur H. Mis (Dameskoor) 
 

zo 1 jan       Nieuwjaar / Hoogfeest van Maria Moeder van God 

2017            11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 

7/8 jan         Feest van Driekoningen / Openbaring des Heren 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

14/15 jan     Tweede zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor) 
 

21/22 jan     Derde zondag door het jaar A 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Volkszang) 
 

28/29 jan     Vierde zondag door het 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 


