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Bedevaart in Tamilnadu (mijn deelstaat): 
Velankanni Matha ( Onze Lieve Vrouw van Velankanni)

Tijdens de Maria-Expositie in Horn was er
ook een Maria afbeelding uit India. Ik zal
daarover iets vertellen:  Annai Velankanni
komt  uit  de  Tamil-taal  waar  "Annai"
moeder  betekent  en "Velankanni"   is  de
naam van  een  dorp aan de kust van Tamil
Nadu (Zuid-India). Vermoedelijk is dit dorp
de plaats waar de Maagd Maria in de 16e
eeuw verscheen.

Volgens  de  overlevering  zou  de  eerste
verschijning hebben plaatsgevonden  aan
een  jonge  jongen  die  karnemelk  leverde
aan een man die ver weg woonde. Tijdens
een van die reizen stopte de jongen om uit  te  rusten bij  een meer dat
overschaduwd werd door een Banyan-boom. Een mooie vrouw,  die  een
kind op haar hand droeg zou zijn verschenen en de jongen om wat melk
hebben gevraagd om haar kind te voeden, wat hij gaf. Toen de jongen bij
de klant aankwam verontschuldigde hij zich voor de vertraging en dat er
minder melk in zijn pot zou zijn en hij vertelde wat er was gebeurd. De man
geloofde  hem  echter  niet.  Maar  toen  ze  het  deksel  van  de  melkpot
openden, zat de container vol met melk.



De tweede verschijning zou een paar jaar later hebben plaatsgevonden.
Een kreupele jongen moest karnemelk verkopen aan passerende reizigers,
die zouden pauzeren in de schaduw van een grote Banyan-boom, om te
ontsnappen aan de hitte van de dag. Hij had echter geen klanten. Volgens
het verslag verscheen hem plotseling een etherische vrouw met een kind
en vroeg om een kopje karnemelk. Hij gaf haar een beker, die ze aan haar
kind gaf. De vrouw vroeg de jongen om naar Nagapattinam te gaan en een
zekere katholieke man in de stad te zoeken en hem te zeggen ter ere van
haar  een  kapel  in  Velankanni  te  bouwen.  Blijkbaar  genezen,  rende  de
jongen  naar  Nagapattinam,  waar  hij  de  man  vond  en  hem  zijn  verhaal
vertelde.  De  katholieke  mannen van Nagapattinam bouwden vervolgens
een  rietgedekte  kapel  in  Velankanni,  gewijd  aan  Maria  en  met  de  titel
"Onze Lieve Vrouw van Goede Gezondheid". In het janauri-nummer zal dit
artikel  over  onze  Lieve  vrouw  van  Velankanni  vervolgd  worden.
Kapelaan Rajan Arulraj

Sint Maarten in Roggel

Na een jaar uitstel in verband met de Corona-
beperkingen  kunnen  we  dit  jaar  weer  onze
gebruikelijk  Sint  Maartensviering  houden  in
Roggel.  Deze  vindt  plaats  op  zondag  7
november en begint zoals altijd om 18:00 uur
in onze parochiekerk.  Hier  zullen we dan het
verhaal van Sint Maarten horen en de kinderen
zullen als soldaten verkleed het verhaal spelen.
Daarna  trekken  we  achter  Sint  Maarten  aan
door Roggel om te eindigen aan de zijkant van
de kerk waar het Sint Maartensvuur ontstoken
zal  worden en iedereen op  een versnapering
getrakteerd zal worden. 



Winterrooster
Zoals gebruikelijk in de periode van Allerzielen tot en met Palmzondag (10
april)   daaropvolgend  hanteren  we  in  onze  parochies  het  zgn.
winterrooster. Dat betekent dat de H. Missen in Neer (in de regel) in het
parochiehuis  zullen  worden  gevierd.  Daarnaast  zullen  de  missen  in  alle
parochiekerken één keer in de twee weken zijn in plaats van elke week. In
deze parochienieuwsbrief en op onze website staan precies vermeld welke
H. Missen waar zullen plaatsvinden.

Thuiscommunie voor Kerstmis

Net zoals voorgaande jaren willen we dit jaar ook weer graag de communie
brengen aan de parochianen die met Kerstmis niet in de gelegenheid zijn
om  naar  de  kerk  te  komen.  Dit  zullen  we  doen  op  woensdag  22  en
donderdag  23  december  a.s.  Aanmelden  hiervoor  kan  tot  uiterlijk  15
december,  via  telefoon-nummer:  Heibloem:  0475-495055  (mw.  Mia
Moonen),  Neer:  0475-593089  (mw.  Annie  Segers)  of  0475-591293  (mw.
Mia Theelen), Roggel: 0475-492632 (Fam. Jegers).

Opstarten Bijbel-gespreksavonden
Op 30 nov. a.s. de laatste dinsdag van de maand beginnen we weer met de
Bijbelavonden die vanaf 2012 elke maand plaatsvonden in ons cluster. Na
een noodgedwongen stop is het nu eindelijk zover en zullen we weer elke
maand gaan samenkomen. De eerste bijeenkomst is op 30 november in het
parochiecentrum in Haelen en de aanvang is om 20:00 uur (tot 21:30 uur).
Iedereen is van harte welkom, oude  en nieuwe deelnemers. U kunt zich
opgeven bij Mia Graef, Horn: marie.sef@home.nl

HORN: Boekenmarkt zeer geslaagd 
Alle  dank  aan al  de  vrijwilligers en  aan  alle  mensen  die  op  hun  eigen
manier hebben meegewerkt aan het welslagen van de boekenmarkt en de
prachtige  Mariatentoonstelling.  De  korte  plechtigheid  rondom  de
inzegening  van  het  Mariabeeld  waarin  de  pastoor  en  de  kapelaan
voorgingen, de medewerking van koorleden zelfs uit Buggenum en Haelen,



en de aanwezigeid van zoveel belangstellenden was geweldig.  Het ‘Rijke
Roomse leven’ in volle glorie. De boekenmarkt was overweldigend. Druk en
gezellig. Van harte alle dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Datum  en  aanmelding  Eerste  Heilige  Communie  en  Vormsel
schooljaar 2021/22

Voor het schooljaar 2021/22 zijn voor de parochies van Heibloem, Neer en
Roggel de data voor de Eerste Heilige Communie
en het Vormsel gepland. Hieronder een overzicht
wanneer  deze  plaatsvinden  en  voor  welke
groepen deze bedoeld zijn:

- EHC  Neer:  donderdag  26  mei  2022
(Hemelvaartsdag) om 9:30 uur voor groep 4
en 5

- EHC Roggel: zondag 5 juni 2022 (1e Pinksterdag) om 9:30 uur voor
groep 4

- Vormsel Roggel: vrijdag 28 januari 2022 om 19:00 uur voor groep 8
- Vormsel Neer: vrijdag 11 februari 2022 om 19:00 uur voor groep 8

Dit schooljaar zal er geen Eerste Heilige Communie of Vormsel plaatsvinden
in Heibloem. De kinderen die in de genoemde groepen op de basisschool in
Neer of Roggel zitten, krijgen een aanmeldingsformulier van de parochie via
de school. Mocht uw kind leerling zijn van een andere basisschool dan kunt
u contact  opnemen met  het  parochiekantoor  zodat  wij  u  de benodigde
gegevens kunnen toesturen.

Voor Roggel of Heibloem neemt u contact op met: 
parochiesecretariaat@kpnmail.nl (0475-491393, bereikbaar op 
donderdagmorgen), en voor Neer met: martinusparochieneer@hetnet.nl 
(0475-593968, bereikbaar op woensdagmorgen).



Doopsels
In  onze  parochies  werd  op  3  oktober  in  de  Mariakapel  in  Neer  Jens
Verkoelen gedoopt en op 10 oktober Sem Relouw. In Roggel werd op 17
oktober Jesper Hendriks gedoopt.  Wij feliciteren Jesper, Jens en Sem en
hun ouders en peetouders en we wensen hen veel geluk in hun leven! Het
opgeven voor een doopsel in onze parochies in Heibloem, Neer en Roggel
kan  via  Jeanine  van  de  Kruijs,  telefoon:  0475-495568.
Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan

Sluiting buitendeur Mariakapel kerk Neer
Zoals gebruikelijk in de periode tussen Allerzielen en Pasen (17 april 2022) 
is de buitendeur van de Mariakapel in de kerk van Neer GESLOTEN. Het is 
wel mogelijk om voor en na de H. Missen in onze parochiekerk een kaars op
te steken bij Maria.

Aanleveren misintenties

Om  de  gevraagde  misintenties  te  kunnen  publiceren  in  de  komende
Parochie-nieuwsbrief  van  december  is  het  wenselijk  om  deze  bij  het
parochiekantoor door te geven VOOR 20 november.

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN
WOENSDAG 3 NOVEMBER

NEER: 8.30 UUR H. MIS JAGERSVERENIGING NEER EN 
OMSTREKEN (MARIAKAPEL)
– voor de levende en overleden leden van de 
Jagersvereniging Neer en omstreken

9.30 UUR H. MIS (LET OP TIJDSTIP!)
– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging, speciaal voor Piet aan den Boom en 
Tiny aan den Boom – Mols, die onlangs overleden zijn.
– voor de jarigen van deze maand

ZATERDAG 6 NOVEMBER



ROGGEL: 19.00 UUR  H. MIS
VERVALT IVM WINTERSCHEMA

NEER: 19.00 uur H. MIS
– voor de levende en overleden leden van de Bussen 
Schutten

ZONDAG 7 NOVEMBER
NEER: 9.30 UUR H. MIS

VERVALT IVM WINTERSCHEMA

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS
– voor alle zieke mensen van de parochie

ROGGEL: 18.00 UUR SINT-MAARTENSVIERING

WOENSDAG 10 NOVEMBER
NEER: 9.00 UUR H. MIS

- voor de zieken van de parochie

ZATERDAG 13 NOVEMBER
NEER: 19.00 UUR H. MIS

–  voor het welzijn van de parochie

ZONDAG 14 NOVEMBER
ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS

JAARDIENST
– voor Pastoor Rutten en Ida Franssen
– voor Sjra Vullers en Maria Vullers-Heijnen
– voor Piet van Lier, Door van Lier-Neessen, zoon Pieter 
van Lier en alle overige overleden familieleden

MISINTENTIE
 – voor Lei Hensels

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS
VERVALT IVM WINTERSCHEMA

WOENSDAG 17 NOVEMBER



NEER: 9.00 UUR H. MIS
– voor alle zieken en ouderen in onze parochie

ZATERDAG 20 NOVEMBER
ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS

VERVALT IVM WINTERSCHEMA

ZONDAG 21 NOVEMBER (HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING)
NEER: 9.00 UUR H. MIS

– voor Jac Sillekens , Margeretha Sillekens van Dijk, Piet 
Sillekens en Jo van der Varst

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

WOENSDAG 24 NOVEMBER
NEER: 9.00 UUR H. MIS

ZATERDAG 27 NOVEMBER
NEER: 19.00 UUR H. MIS

– voor Jan Dorssers, Agnes Dorssers – Timmermans en 
zoon Wim Dorssers
– Jaardienst voor Wiel Verheijden en Mia Verheijden – 
Bongaerts

ZONDAG 28 NOVEMBER (1E ZONDAG VAN DE ADVENT)
ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS

Jaardienst
– voor Ouders Veltmans-Breukers, zoon Harrie, dochter 
Truus en schoonzoon Lei
– voor Jan Ebus, Anna Ebus-Seerden en Sef Ebus
– voor Toon Janssen, Wilhelmina Bergs en zoon Antoon
– voor Overleden ouders Peters-Sanders, Ton van Wylick 
en dochter Franca

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS
VERVALT IVM WINTERSCHEMA



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


