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CONTACTBRIEF  
oktober - november 2019 

 

Oktobermaand - Mariamaand 
Net als in de maand mei willen we in de maand oktober – te beginnen met 

dinsdag 1 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 20 oktober  
In het weekeinde van 19 en 20 oktober vieren wij in onze parochie Wereld-

missiedag. De tweede collecte is bestemd voor de organisatie Missio 

(Pauselijke Missiewerken), die de missionarissen over de hele wereld bij-

staat. 
 

Allerheiligen 1 november 19.00 uur 
Vrijdag 1 november vieren wij Allerheiligen in de H. Mis van 19.00 uur.  
 

Allerzielen 2 november 19.00 uur  
Op Allerzielen - zaterdag 2 november om 19.00 uur – gedenken we de paro-

chianen  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 3 november na de viering van 11.00 uur vindt de grafzege-
ning op het kerkhof plaats. Parochianen en de familieleden zijn bij deze 

plechtigheden van harte welkom.  
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16/17 nov          Drieendertigste zondag door het jaar C 

Za                      19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                      11.00 uur H. Mis   
 

23/24 nov         Hoogfeest van Christus, koning van het heelal 

Za                     19.00 uur H. Mis  
Zo                     11.00 uur H. Mis (Levensvreugde) 
 

30 nov/1 dec     1e Zondag van de Advent, jaar A 

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 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 

werkdagen.  

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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Vormselviering:  
In het weekend van de viering van Christus Koning en tevens de sluiting 

van het kerkelijke jaar, vond traditioneel in onze parochie de toediening van 

het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in groep 8 van de 

basisschool zitten plaats. Deze keer zal zal deze viering plaatsvinden op za-

terdag 14 maart 2020. Nadere informatie volgt. 
 

Pater Mervin (Kapelaan)  
 

Goed nieuws  
Het dameskoor heeft weer een dirigent en organiste. Er kan dus op zater-

dagavond weer begeleid gezongen worden. Dirigent is Pieter Dohmen uit 

Geldrop, een kerkmusicus met jarenlange ervaring. De organiste is Eva 

Korsakova uit Eersel, ook met veel ervaring. Het tweetal werkt al een hele 

tijd samen bij de begeleiding van diverse koren. 
 

Wie komt ons helpen?  

De poetsgroep van onze Martinuskerk heeft dringend versterking no-
dig. Iedere woensdagmorgen rond 09.00 uur komt de groep in de kerk sa-

men om aan de slag te gaan. Wilt u deze trouwe groep een handje komen 

helpen, neem dan contact op met de pastorie, telefoon 2261215, of Jeanne 

Berkers-Verberne, Sterkselseweg 10, telefoonnummer 2261140.  

U bent meer dan welkom!  
 

Nieuws uit de parochie 
 

Gedoopt:  
04.08 Christian en Lilly Scheepers 

 

Getrouwd 
20.09 Erik Maas en Nathalie Boeyen 

 

Overleden:  
Greet Deelen-Rooyakkers          85 jaar  

Ton Franken                               87 jaar  

Ad Scheutjens                            84 jaar  

Netje van den Hurk-Adams     100 jaar  

Coba van Gerwen-Ceelen          94 jaar 

An Bakermans-Horst,                 74 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: 
 

 

5/6 okt         Zevenentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis  

 

12/13 okt     Achtentwintigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis  

Zo                11.00 uur H. Mis   
 

19/20 okt     Negenentwintigste zondag door het jaar C 

Wereldmissiedag (2e collecte voor Missio) 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis (Mannenkoor Plezant) 
 

26/27 okt     Dertigste zondag door het jaar C 

Za                19.00 uur H. Mis 

Zo                11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor De Kempengalm) 
 

Vr 1 nov      Hoogfeest van Allerheiligen 
                     19.00 uur H. Mis 

 

Za 2 nov      Allerzielen 

                     19.00 uur H. Mis  
 

3 nov           Eenendertigste zondag door het jaar C 

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

Allerzielen 

 

9/10 nov      Hoogfeest van Sint-Martinus, patroon van onze parochie 

Za                19.00 uur H. Mis (Dameskoor) 

Zo                11.00 uur H. Mis  
 


