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                                  CONTACTBRIEF  
juni—juli 2019 

 

2e Pinksterdag: Bedevaart naar Ommel 
Op Tweede Pinksterdag vindt traditiegetrouw de bedevaart van onze paro-

chie naar Ommel plaats. De dienst in Ommel begint dan om 11.00 uur. Laten 

wij samen naar Ommel gaan en er een mooie bedevaart van maken. Op 2e 

Pinksterdag 10 juni en op dinsdag 11 juni is er geen H. Mis in onze Marti-

nuskerk.  
 

Collecte voor Nederlandse Missionaris 
In het weekend van 8 en 9 juni wordt de jaarlijkse collecte voor Nederlandse 

missionaris gehouden. Er zal dus een tweede collecte zijn. Dit jaar staat de 

Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een 

wereldwijde missie. Geef voor de Pinksteraktie met de collecte of maak  
een gift over op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 van de WNM, Den Haag. 

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie. 

Achter in de kerk vindt u folders met informatie. De collecte wordt van harte 

aanbevolen. 
 

Bedevaart Den Briel 
Op zaterdag 6 juli gaan we vanuit de parochie Sint Nicasius, deelnemen aan 

de Nationale Bedevaart in Den Briel. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

zal de reis per bus gemaakt worden of met auto’s. We vertrekken om 08.00 

uur en zijn rond 18.00 uur weer in Heeze terug. De kosten zullen ± €12,- per 

persoon zijn. U kunt zich aanmelden uiterlijk 16 juni met een briefje in de 

brievenbus van de pastorie met daarop uw naam en telefoonnummer.  

Of een telefoontje naar Cees van den Groenendaal (2264186) of Louis Maas 

(2262014). Wij stellen het zeer op prijs om meer aandacht te vragen voor 

deze bedevaart. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar de poster op het prikbord achter in de kerk, 

of naar onze website. 
 

H.Nicasius viering 
Zondag 14 juli, vieren we als parochie het feest van de H.Nicasius.  

Traditiegetrouw hebben we dan een eucharistieviering op Kreyl. Onze bis-

schop, Mgr. De Korte, zal voorgaan in deze viering samen met het pastorale 
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29/30 juni   Dertiende zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

6/7 juli        Veertiende zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis 
 

13/14 juli    Feest van de Heilige Nicasius van Heeze 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis H. Mis op het Nicasiusplekske (Kreijl)  
                                      (Ad Hoc Koor) 
 

20/21 juli    Zestiende zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

27/28 juli    Zeventiende zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis  
 

Opgeven van misintenties 
Misintenties kunt u opgeven:  

• op de pastorie door een envelop met de juiste gegevens in de brieven-

bus,   

• 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. Beta-

len 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  
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team, aanvang 11.00 uur. Dit jaar zal de zang verzorgd worden door een zgn. 

“ad hoc” koor, een gelegenheidskoor, gevormd door eenieder die daaraan 

deel wil nemen. Ook Fanfare St. Nicasius, het Gilde St. Joris en het Gilde St. 

Agatha verlenen hun medewerking aan deze viering. Bij onverhoopt slecht 

weer zullen om 10.30 uur de klokken worden geluid. Dat geeft aan dat de H. 

Mis dan zal plaatsvinden in onze parochiekerk. Iedereen is van harte wel-

kom. 
 

Oproep ad hoc koor voor Nicasiusviering van 14 juli 
Alle zangers en zangeressen die mee willen doen in het ad hoc koor op het 

Nicasiusplekje worden voor een gezamenlijke repetitie uitgenodigd op zater-

dag 13 juli om 11.00 uur in het Martinushonk. Dirigent is Wim ter Burg, mu-

zikale ondersteuning is er van organist Sjef Seuntiëns.  
 

Pinksternoveen 
Van vrijdag 31 mei tot en met zaterdag 8 juni houden we in onze parochie-

kerk te Heeze de Pinksternoveen. In deze noveen willen we met elkaar speci-

aal bidden om God te vragen de kerk van binnenuit te vernieuwen en te in-

spireren. 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 van vrijdag 31 mei t/m zater-

dag 8 juni 2019 in onze Martinuskerk. Tijdens deze periode zal door de 
week de ochtendmis van 8.30 uur en het gezamenlijk bidden van de rozen-

krans om 12.00 uur komen te vervallen. 
 

Opbrengst Vastenaktie 2019 
Tijdens Vastenactie 2019 is er geld ingezameld voor diverse projecten die 

schoon water dicht bij mensen brengen. De opbrengst was € 875,00 waar-

voor dank. 
 

Nieuws uit de parochie 

 

Overleden:  Maria van Werde             90 jaar  
                    Anneke Kaspers               72 jaar  

                    Fried Hendrickx-Otte       90 jaar  

                    Jan Boerenkamp               87 jaar  

                    Piet Smulders                   83 jaar  

                    Ronny Crombeen             71 jaar 
 

Gedoopt:    07.04 Felipe van Engelen  
                    12.05 Oscar Saes  
 

 

Eerste Communie 

Op 26 mei 2019 hebben 14 kinderen uit onze parochie de Eerste H. Com-

munie ontvangen. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

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: 
 

1/2 juni       Zevende zondag van Pasen, jaar C 

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

Zo               11.00 uur H. Mis 

                    18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 
 

Ma 3 juni    18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Di 4 juni     18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Woe 5 juni  18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Do 6 juni    18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 

Vr 7 juni     18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. Mis 
 

8/9 juni         Hoogfeest van Pinksteren, jaar C 

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

Zo               11.00 uur H. Mis (Mannenkoor Plezant) 
                    Tijdens beide vieringen zal er een extra collecte gehouden voor 

                    de Nederlandse Missionaris. 
 

Ma 10 juni    Tweede Pinksterdag 

                      11.00 uur H. Mis in Ommel vanwege de jaarlijkse  

                      parochiebedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Ommel, 

                      Troosteres in elke nood  
                      Geen H Mis in de Martinuskerk 
 

15/16 juni   Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, jaar C 

Za               19.00 uur H. Mis  

Zo               11.00 uur H. Mis  
 

22/23 juni   Sacramentsdag, jaar C  

Za               19.00 uur H. Mis  

Zo               11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

Ma 24 juni  Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest  
 

Za 29 juni   Heilige apostelen Petrus en Paulus, hoogfeest 


