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Woordje van Kapelaan Rajan:  Huwelijksfeest in mijn dorp 

Een van de grootste feesten in een familie is het huwelijksfeest.  

Een partner wordt meestal 

uitgekozen met de goedkeuring 

van de ouders.  In mijn dorp gaan 

de mensen niet samenwonen 

zonder dat ze met elkaar gehuwd 

zijn. Dus begint een echtpaar hun 

gezamenlijk leven na het huwelijk.  

Het feest wordt niet alleen door 

de familie, maar met het hele dorp 

gevierd. Het feest duurt twee 

dagen en er is feest in twee dorpen. Het dorp van de bruid en het dorp van 

de bruidegom. 

 

Vroeger vond het feest meestal thuis plaats. Er werd een grote tent 

gebouwd en iedereen kwam meehelpen met het klaarmaken of versieren. 

Nu wordt die traditie wat minder, want iedereen vindt een zaal veel 

gemakkelijker en het idee van samenzijn met de familieleden wordt ook 

minder. De huwelijksmis of ceremonie vindt plaats in het dorp van de bruid.  

Meestal komen alle familieleden op de eerste dag en wordt op die dag ‘s 

avonds, speciaal voor de bruid en bruidegom, een receptie gehouden. Deze 

is bedoeld voor de mensen die op de tweede dag niet aanwezig kunnen zijn. 

Voor iedereen die naar de receptie komt staat een maaltijd klaar.  

Huwelijk van mijn nichtje op 1 feb. 2018 



Tegen de avond brengen de familieleden van de bruidegom (meestal 

meisjes en vrouwen) de kleren (traditionele Sari) en bijbehorende spullen 

(schoenen, cosmetica enz.) naar de bruid toe. In de nacht van de eerste dag 

(meestal na 22.00 uur) komen de familieleden samen en helpen ze de kok of 

kokkin om de maaltijd klaar te maken. De tweede dag is de belangrijkste 

dag. Op die dag vindt het echte huwelijk plaats. Het huwelijk van Christenen 

vindt plaats in een kerk, maar van Hindoes of Moslims is dit in een grote zaal 

of thuis.  

In de kerk vindt, zoals wij dat hier ook kennen, de huwelijksmis plaats. Het 

echtpaar draagt ieder een bloemenkrans en heeft een bruidsboeket. In 

plaats van een ring krijgt de bruid een gouden ketting, doch de bruidegom 

krijgt wel een ring.  Er komen meer priesters om de huwelijksmis te 

concelebreren.  In mijn bisdom hebben wij ‘een regel’ dat er maximaal drie 

priesters mogen concelebreren bij een huwelijk. Deze ‘regel’ is om sociale 

gelijkheid te behouden. Na de huwelijksmis wordt het echtpaar naar een 

grote zaal gebracht waar zij hun felicitaties in ontvangst nemen. Iedereen 

brengt cadeautjes mee, vooral de naaste familieleden brengen meestal 

gouden ornamenten of geld mee om de onkosten te dekken. Na de 

huwelijksmis of ceremonie wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen 

aan het eten.   

Tegen de middag neemt het echtpaar afscheid van de ouders van de bruid 

en gaan ze samen naar het huis van de bruidegom.  ‘s Avonds houdt de 

bruidegom een receptie voor zijn genodigden. De naaste familieleden van 

de bruid gaan tegen de avond naar het huis van de bruidegom om het huis 

te bezichtigen. Daar brengen ze ook alle spullen die het echtpaar nodig 

heeft.  Zo wordt het huwelijksfeest in mijn dorp gevierd. In andere delen van 

India gaat het weer anders. In sommige delen vieren ze nog uitgebreider.  

Zoals ik in de eerdere nieuwsbrief al zei: “India is zo groot en heeft zoveel 

deelstaten dat wij India niet als een land met dezelfde gebruiken kunnen 

beschouwen”. Het is een verzameling van veel tradities en gewoontes.  

 

Kapelaan Rajan 

 



Openluchtmis Mariakapel Leudalweg Neer 

Het blijft in deze tijd moeilijk iets te 

organiseren vanwege de 

onduidelijkheid over de te handhaven 

regels. Ondanks alle versoepelingen zal 

de 1,5 meter zeker nog voorlopig 

gehandhaafd blijven. Door alle 

onduidelijkheden die nog steeds 

bestaan heeft het kerkbestuur besloten 

om de Openluchtmis aan de Mariakapel dit jaar helaas niet door te laten 

gaan. Wel zal er op zaterdag 14 augustus om 19:00 de Mis van 

Mariatenhemelopneming worden gevierd in de parochiekerk van Neer. Dan 

zal ook de kroedwès gezegend worden.  

Mariaprocessie Neer 

Ook voor de Mariaprocessie die elke 5 jaar in september in Neer wordt 

gehouden is het lastig om alles naar behoren te regelen zodat we er een 

mooie processie van kunnen maken. Er zijn nogal wat voorschriften waaraan 

voldaan moet worden om deze processie te kunnen laten doorgaan. 

Bovendien is het in deze tijd voor de verenigingen niet gemakkelijk om acte 

de présence te geven. Daarom is ook voor deze processie besloten om deze 

uit te stellen tot volgend jaar, dus in september 2022. De volgende 

Mariaprocessie zal dan gehouden worden in 2026.  

Buitengewone bedienaren 

Buitengewone bedienaren van heilige communie zijn (leken)medewerkers 

van een parochie die een aanstelling krijgen om te helpen bij het uitreiken 

van de communie en ook eventueel het rondbrengen van de 

ziekencommunie. Zo’n aanstelling kan tijdens elke viering ad hoc gegeven 

worden, maar in ons bisdom is het de laatste jaren gebruikelijk geworden 

om dit tijdens een plechtige viering voor meerdere jaren te doen. De 

kandidaten hebben afgelopen voorjaar een aantal cursusbijeenkomsten 

bijgewoond over de betekenis van de liturgie en met name de eucharistie. 



Dit jaar hebben hebben 

vier vrijwilligers uit onze 

parochies deze 

aanstelling van de 

Bisschop ontvangen. Dit 

zijn: Gerda Geisler, Toos 

en Sjra Jegers uit Roggel 

en Ton Martens uit Neer. 

Ook vanuit onze parochie 

in Horn hebben 4 

vrijwilligers deze 

aanstelling ontvangen. 

Wij feliciteren deze 

mensen van harte met 

hun aanstelling! Zes jaar 

geleden zijn vanuit Neer al 6 mensen aangesteld, namelijk Hubertine 

Geerets, Tiny en Harrie Huijsmans, Annie Segers, Mia Theelen en Jacques 

Wetzels. Op deze plek een hartelijk dankjewel aan allen voor hun extra inzet 

voor onze parochies. 

Doopsels 

Mede door alle Corona-maatregelen zijn er in het afgelopen jaar weinig 

kinderen gedoopt in onze parochiekerken of 

kapellen. Nu de Corona-maatregelen 

langzaamaan versoepeld  worden is het ook weer 

mogelijk om de Doopvieringen (bijna) normaal te 

laten plaatsvinden. Het aanmelden voor een 

doopsel in Heibloem, Roggel en Neer kan 

gebeuren via Jeanine van de Kruijs telefoon 0475-

495568, email: info@pvdkruijs.nl 

 

 

Eucharistieviering in Basiliek van Meerssen  
(foto: Bisdom Roermond) 



Boeken- en platenmarkt Horn 

Na een lange periode van beperkingen door het Coronavirus heeft het 

kerkbestuur van parochie Sint Martinus in Horn tóch het plan opgepakt om 

dit najaar wederom een boekenmarkt te organiseren. Momenteel zien de 

vooruitzichten m.b.t. de Coronacijfers er goed uit en heeft het actiecomité 

goede hoop dat dit jaar voor de zesde keer onze welbekende boeken- en 

platenmarkt gerealiseerd kan worden. Deze staat gepland in onze 

parochiekerk in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021. 

Het actiecomité is daarvoor op zoek naar (oude) boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en 

stripboeken die wij tijdens deze markt kunnen verkopen. Als u ons wilt 

helpen door  uw (oude) boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken aan ons te 

schenken is één telefoontje naar onderstaand nummer voldoende zodat wij 

komen alles bij u thuis ophalen:  Louis Vermeulen tel. 06-28430831 (Bij 

voorkeur worden de ophaalafspraken voor woensdagmiddag en 

zaterdagmiddag gemaakt). Ook is het mogelijk om uw boeken, lp’s, cd’s, 

dvd’s en stripboeken af te geven bij 

Supermarkt Ruud & Sylvia Vermeulen, Rijksweg 20 in Horn. (De 

parochiekerk is GEEN afgiftepunt!). Mogen wij weer op u rekenen?  Alvast 

onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

Actiecomité Boekenmarkt 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

Parochie-nieuwsbrief van augustus is het wenselijk om deze bij het 

parochiekantoor door te geven VOOR 21 juli. 

 

ZATERDAG 3 JULI 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS 

– overledenen van de familie Simons 
- voor het welzijn van de parochie 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



 
ZONDAG 4 JULI 

NEER: 9.30 UUR H.MIS 
– voor Huub Segers vanwege zijn verjaardag 
– Jaardienst voor Lies Verheijden – Thielen en Chris 
Verheijden 
– Jaardienst voor Wim Geenen junior 
– Jaardienst voor Annie Geenen – Arts, Wim Geenen 
senior en Ben Geenen 
 

HEIBLOEM: 11:00 H. MIS 
– Jaardienst voor Jo Fijten-Jeuken, tevens voor haar 
verjaardag 
 

  

WOENSDAG 7 JULI 

 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

–  voor de levende en overleden leden van de 

Seniorenvereniging, speciaal voor Tiny Maas -Derickx, 

die onlangs overleden is. 

 
 

ZATERDAG 10 JULI 

NEER: 19.00 UUR H. MIS  
– voor Truus Muyres – Roosen 
– Jaardienst voor Baer Caelers en To Caelers – Hanssen 
– Jaardienst voor Sjra Versteegen 
 

  
ZONDAG 11 JULI 
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS  

– voor Miet en Jac Roost-Puts 
– Jaardienst voor Sjaak Janssen en Leen Janssen-
Houben 
– Jaardienst voor Annie Ebus en overleden familie 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
– voor het welzijn van de parochie 



  

WOENSDAG 14 JULI 

 NEER: 9:30 UUR H. MIS 

–  voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 17 JULI 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS  

– PRESENTATIEMIS COMMUNICANTEN GROEP 4 
 

ZONDAG 18 JULI 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS 

– Zeswekendienst voor Jose Paffen  
– Jaardienst voor Toke Derikx – Geenen en Sjeng Derikx 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
– voor de jarigen van deze maand 
 
14:00 DOOPVIERING Vinz Dubbeldeman 

  
WOENSDAG 21 JULI  
 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

–  voor Jose Paffen  
– ter ere van O.L.Vr. van Lourdes 
 

 
ZATERDAG 24 JULI – BEGIN ZOMERROOSTER 
 NEER: 19.00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE 

ZOMERROOSTER 
 

 

ZONDAG 25 JULI 
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS  

- voor allen die op vakantie zijn of zullen gaan 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE 
ZOMERROOSTER 
 

ROGGEL: 14:00 DOOPVIERING Jay Kanders 



  
WOENSDAG 28 JULI 
 NEER: 
 

 

9.30 UUR H. MIS 
– voor het welzijn van de parochie 

ZATERDAG 31 JULI 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE 

ZOMERROOSTER 
  

 

Contactgegevens  

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@clusterkana.nl 

Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208 

 

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17 Haelen, 

kapelaan@clusterkana.nl 

Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001 
 

Parochie St. Isidorus Heibloem:  

Kerk: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem  

Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393  

Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl  

Bankrekeningnr: NL85 RABO 01442.92.718  
 

Parochie H. Martinus Neer:  

Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968  

Mariakapel (Witte Kapel): Leudalweg 10, 6086 AT Neer  

Parochiekantoor/ Parochiehuis: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968  

Email: martinusparochieneer@hetnet.nl  

Bankrekening: NL13 RABO 01357.00.590   
 

Parochie H. Petrus Roggel:  

Kerk: Markt 1, 6088 BP Roggel  

Parochiekantoor: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393  

Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl  

Bankrekeningnr: NL44 RABO 01442.03.634  
 


