
  Tel. 2261216 

 

 

         

                                CONTACTBRIEF  
december 2019 / januari 2020 

 

Adventscollecte 
Gedurende de Advent, de weken vóór Kerstmis, houden wij als kerkgemeenschap 

in onze kerk de Adventscollecte. Daarvoor zal achter in de kerk een collectebus 

staan waarin u uw geldelijke bijdrage kunt geven. Het geld is bestemd voor de 

bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar zal er géén inzameling zijn voor de voed-

selbank.  
 

Opening Kerststal: zondag 22 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 bou-

wen. De kerststal zal feestelijk geopend worden aansluitend aan de Hoogmis van 

11.00 uur, dus zondag 22 december 12.00 uur. Voor alle aanwezigen is er koffie, 

een drankje en iets lekkers. Welkom! 
 

Kinderwoorddienst voor alle kinderen, speciaal voor de 1e communicanten 
Op zondag 15 december, 19 januari, 16 februari, 15 maart en 5 april is er tijdens 

de H. Mis een kinderwoorddienst, die begint om 10.50 uur in het Martinushonk. 

De kinderwoorddienst is voor alle kinderen, speciaal voor de eerste  communican-

ten. Alle kinderen zijn van harte welkom. 
 

Boeteviering met aansluitend H. Mis  
Op woensdag 18 december is er geen ochtendmis. We houden dan een boetevie-

ring om 19.00 uur met aansluitend een H. Mis in de kerk. Daarna is er gelegen-

heid tot een persoonlijke biecht. Hiervoor 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 20 december 
Op vrijdag 20 december zal pater Mervin 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 3 januari 2020. Willen andere parochianen 
ook graag thuis de kerstcommunie ontvangen, dan is een telefoontje naar de pas-

torie voldoende (tel. 2261215).  

16 

 

4/5 jan         Feest van Driekoningen / Openbaring des Heren 

Za               19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo               11.00 uur H. Mis 
 

11/12 jan     Doop van de Heer jaar A 

Za               19.00 uur H. Mis 

Zo               11.00 uur H. Mis  

 

18/19 jan     Tweede zondag door het jaar A 

Za               19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo               11.00 uur H. Mis 

 

25/26 jan     Derde zondag door het jaar A 

Za               19.00 uur H. Mis 

Zo               11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

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 ge-

gevens, af te geven op de pastorie, of door 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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Kinderviering Kerstmis en viering op Kerstavond 
Net als vorig jaar is de kindermis op Kerstavond om 19.00 uur. Pater Mervin hoopt, 

samen met gastkoor Lanara, er een echt kerstfeest van te maken.  

In de Nachtmis van 21.00 uur zal de fanfare optreden. Een half uur voor aanvang 

van beide vieringen is er samenzang. Direct na afloop van de nachtmis hopen wij u 

bij de kerststal of in het Martinushonk te ontmoeten voor een gezellig en sfeervol 

samenzijn. Onder het genot van wat drinken kan iedereen elkaar persoonlijk een za-

lig Kerstfeest toewensen. 
 

Extra collecte tijdens de kerstviering 
Tijdens de kerstvieringen op 24 en 25 december zal er een 2e collecte gehouden 

worden waarvan de opbrengst bestemd is voor de feestelijke versiering in de kerk en 

de extra activiteiten rondom Kerstmis. 
 

Hulpdienst Sint Maarten zoekt vrijwilligers. Iets voor u?  
Al sinds heel lang organiseert de Hulpdienst Sint Maarten vervoer voor mensen die 

geen eigen vervoer hebben en niet op een andere manier bij ziekenhuis, arts of ande-

re medische voorziening kunnen komen. Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn met 

hun eigen auto anderen naar die bestemmingen te rijden, tegen een redelijke vergoe-

ding van brandstof en parkeerkosten. Er is vooral behoefte aan mensen die de wat 

verdere bestemmingen willen en kunnen rijden. Iets voor u? Of wilt u meer informa-

tie? Neem dan contact op met een van de coördinatoren: Mieke van den Groenen-

daal 0631377155 of Ank Eichhorn 06 46533160. Daarnaast is er behoefte aan men-

sen die kleinere klusjes willen opknappen bij anderen, die dat niet meer kunnen. Be-

langstelling? U bent meer dan welkom! Bel met Tiny Broeren, 0631379101 
 

 

Actie Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’ 
Actie Kerkbalans gaat over geven en doet een beroep op de plaatselijke geloofsge-

meenschap voor een financiële bijdrage. ‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appèl dat 

we doen om zodoende onze Parochie St. Nicasius aan de volgende generaties te kun-

nen doorgeven. Laten we hier met zijn allen aan werken: ‘Geef voor je kerk’ tijdens 

de actieperiode van 18 januari t/m 1 februari 2020.  

Doet u weer mee? Overmaken kan door overschrijving op onze RABO-rekening 

NL13 RABO 0120 3055 26 ten name van Parochie H. Nicasius (locatie Heeze) on-

der vermelding van “Parochiebijdrage”.  
 

Nieuws uit de parochie 

Gedoopt:    06.10 Philip Zantinge 
                    13.10 Eef van den Heuvel 

                    20.10 Bo Vlassak 
 

Overleden : Jo Looijmans         84 jaar 
                    Lau Verberne         76 jaar  

                    Nellie van Lierop   86 jaar  

                    Sjef Schenkels       83 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 aan-

bidding met Rozenhoedje en aansluitend een H Mis. 
 

Weekend: 

30/1 nov/dec  Eerste zondag van de Advent, jaar A 

Za                   19.00 uur H. Mis  

Zo                   11.00 uur H. Mis  
 

7/8 dec           Tweede zondag van de Advent, jaar A 

Za                   19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                   11.00 uur H. Mis  
 

14/15 dec       Derde zondag van de Advent, jaar A 

Za                   19.00 uur H. Mis  

Zo                   11.00 uur H. Mis  
 

Woe 18 dec    19.00 uur Boeteviering, aansluitend H. Mis 
 

21/22 dec       Vierde zondag van de Advent, jaar A 

Za                   19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                   11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

Di 24 dec       Kerstavond 

                       19.00 uur Kerstavondmis speciaal voor kinderen                  
                       (gastkoor Lanara) Een half uur voor aanvang van de H. Mis     

                       optreden van het koor 

                       21.00 uur Kerstnachtmis (Fanfare) 
                       Een half uur voor aanvang van de H. Mis optreden van Fanfare 
 

Woe 25 dec    Eerste Kerstdag 

                       11.15 uur Hoogfeest van Kerstmis            
                                        (Dameskoor) 
 

Do 26 dec       Tweede Kerstdag (H. Stefanus) 

                       11.00 uur H. Mis  
 

28/29 dec       Feest van de H. Familie 

Za                   19.00 uur H. Mis 

Zo                   11.00 uur H. Mis 
 

31 dec.           Oudejaarsavond 

Di                   18.30 uur Aanbidding aansluitend H. Mis (ca. 19.00 uur) 
 

1 jan               Nieuwjaar/Hoogfeest van Maria Moeder van God 

Woe               11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

 


