
 

BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 
St. Aldegundis St. Lambertus St. Martinus St. Servatius 

 

PAROCHIE NIEUWSBRIEF – 01 november - 30 november 2021 

 

Woordje van Kapelaan Rajan:  Bedevaart in Tamilnadu (mijn deelstaat)   
Annai Velankanni (O.L.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 zij 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".  
(verder over twee maanden)   Kapelaan Rajan. 

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 is het eindelijk zover. Iedereen is van 
harte welkom, oude en nieuwe deelnemers. U kunt zich opgeven bij Mia 
Graef, Horn: marie.sef@home.nl 
 

Haelen/Nunhem: Tijdens de Goede Doelenweek is € 490,50 gegeven voor 
Vastenactie. Een bedrag van € 121,03 werd bij elkaar gebracht door de 
parochianen van Buggenum. In Horn werd € 639,52 bijgedragen aan deze 
actie. Waarvoor aan alle gulle gevers hartelijk dank. 
 

Haelen /Horn: De 1e H. Communie vindt plaats op 15 mei 2022 voor de 
kinderen van Haelen en op 26 mei 2022 op Hemelvaartsdag in Horn. Ook 
kinderen van groep 3 en 4 die ander onderwijs volgen of buiten Haelen of 
Horn naar school gaan, zijn van harte welkom als zij de 1e Communie op 
deze dag willen doen. Opgeven bij het parochiecentrum telefonisch Haelen 
op di-do 593712. In Horn op di-do-en vrijdag: 0475 581234 of via e-mail: 
st.lambertus@kpnmail.nl  of contact@martinuskerkhorn.nl 

Thuiscommunie voor Kerstmis: T.g.v. Kerstmis brengen wij, (als u ziek 

bent of slecht ter been b.v.) graag O.L.Heer bij u thuis. ‘Als u niet naar de 

kerk kunt komen, komt de kerk naar u toe’. U kunt zich nu al aanmelden 

uiterlijk  tot 15 dec. bij uw eigen parochiecentrum. Tel. nummers en e-mail 

adressen vindt u op de laatste pagina van dit nieuwsblad. 

Adventskransen:  Over een paar weken begint de Advent. Ook dit jaar 

weer willen wij daar met de a.s. communicanten extra aandacht aan 

besteden. Broertjes of zusje van communiecanten kunnen thuis zelf een 
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adventskrans maken en die meenemen naar de kerk om te laten zegenen. 

Daarna mag de gezegende krans mee naar huis genomen worden. 

Kerstvieringen in onze parochies: 

Vrijdag 24 dec. Kerstavond:  

Gezinsmis: Haelen 17.00-  Horn: 19.00- Buggenum: 20.30 u.                

Nachtmis: Nunhem: 24.00 u. 

Zaterdag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis: Nunhem: 09.30- Horn: 11.00 u.  

Zondag 26 dec. 2e kerstdag: Haelen: 11.00 u.  

Oudjaar 31 dec: Horn: 18.00 u 

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 en waardering aan 
allen die dit mogelijk hebben gemaakt.  
 

 GEDOOPT 

 

 

Buggenum:  Raf Munnischs, Molenweg  

Nunhem:      Jenna Jacobs, Kessel 
 

Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn 

 
 

 
 OVERLEDEN  

Horn:   

 

Mw. Toos Maessen-Huijskens, 64 jaar, Gr. Annastraat 

Mw. Margriet Kirkels-Janssen, 83 jaar vh. Schelkens-ven 

Haelen: 

Dhr. Ton Triepels, 71 jaar, Roggelseweg 

Mogen zij nu leven in Gods Eeuwige vrede 

 
  



DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN 

Horn: (in het weekend) 
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live  

Nunhem: (woensdag en weekend) 
 http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek 

In Nunhem worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang. 

In Horn worden alleen de weekend- en speciale vieringen gestreamd. 

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 VÓÓR 17 NOVEMBER 

Begin Winterrooster 

Maandag 1 november:  Hoogfeest van Allerheiligen 

Nunhem: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor Jean Adams en Truus Verstegen; 

 

Dinsdag 2 november:     Allerzielen 

Horn: 9.00 u. H. Mis in de dagkerk  
 

Woensdag 03 november:  

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk.  
- voor een bijz. int. ter ere van Sint Servaas; 
- voor Christine Adams-Van de Laarschot 

 
Buggenum: 

9.00 u. H. Mis i.d. Mariakapel  ‘Hubertusmis’ met 
zegening van het Hubertusbrood 
- levende en overl. van jagersver.  “De Maasjagers” 

 

Donderdag 4 november:  

Haelen: 09.00 u. H. Mis in de dagkapel  
- jrd. mw. Tonny Coenen 

 

Vrijdag 05 november: 1e vrijdag van de maand 

Horn 9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf vwg. 1e vrijdag 

Haelen:   19.00 u. H. Mis in De Horst vwg. 1e vrijdag 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 
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Zaterdag 06 november:                                        

 
Haelen:  

18.00 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster 
- Zeswekendienst Piet Seerden; 
- Jim Beisser. 

 

Zondag 07 november: 

 
Nunhem:  

9.30 u. H. Mis in de kerk  voor het gehele cluster 

- voor Gemma Meddens: 
- voor Christine Adams van de Laarschot. 

 

Dinsdag 09 november:  

Horn:  9.00 u. H. Mis in de dagkerk  
 

Woensdag 10 november: 
 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor Mathias Adams en Anna Fransen; 
- voor Christine Adams-Van de Laarschot. 

Horn: 18.15 u. Start St. Mertefeest met spel in de kerk 
 

Donderdag 11 november: St. Martinus patroonsfeest Neer en Horn 

Haelen:  9.00 u. H. Mis in de dagkapel-  
 

Zaterdag 13 november:  

 

Horn:  

19.00 u. H. Mis in de kerk. Ceciliaviering D3H 
Harmonie en Schutterij St. Martinus 
- gest. jrd. overl.ouders Robert en Jeanne  
  Vermeulen-Schreurs; 
- jrd. overl. v.d. fam. Schroën-Palmen; 
- Rinus van Kempen; 
- Pierre van Herten; 
- Toos Janssen-Aarts; 
- Jacqueline Heijnen-Geurts; 
- Francine Hendrickx-Schrijnwerkers; 
- Piet Schreurs en zijn overl. fam.; 
- levende en overl. leden van Harmonie D3H; 
- levende en overl. leden van Schutterij St. Martinus.  

Nunhem:  18.00 u. H. Mis in de kerk Ceciliaviering 
Muziekvereniging Nunhem 
- levende en overl. leden van de Muziekver. Nunhem 

 



Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar 

Buggenum: 9.30 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster 
- Jan Konings, (vwg de buurt) 

 

Dinsdag 16 november: 

Horn: 9.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 17 november: 

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis In De Kerk 

- voor Jean Adams en Truus Verstegen; 
- voor Mgr Wim Delhoofen. 

 

Donderdag 18 november:  

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel  
 

Zaterdag 20 november:   

 
Haelen:  

18.00 u. H. Mis in de kerk voor het gehele cluster 
Ceciliaviering Harmonie Philomena 
- voor alle levende en overl. leden van Harmonie 
  Philomena; 
- jrd. Louis Hendrix en Toos Hendrix-Vermeulen; 
- jrd. Jac Baats; 
- jrd. Sjeng en Mien van Horne-Pijls; 
- overl. ouders Tobben-Lahaye en zoon Leon; 
- Wies van Lier, (vwg haar verjrd.) 

 

Zondag 21 november: 

Nunhem:  9.30 u. H. Mis in de kerk  Christus Koning 
- voor Jean Adams en Truus Verstegen.  

 
Buggenum: 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
Gezamenlijk Ceciliaviering Cluster kerkkoren 
-  jrd. Jan Schreurs en Tillie Schreurs-Hellebrand 
- voor levende en overleden leden van de kerkkoren; 
- voor de levende en overl. dirigenten/ organisten; 
- voor de levende en overl. priesters van de  
  clusterparochies; 
  
13.00 u. Dopen in Horn 

 

Dinsdag 23 november:  

Horn: 9.00 u. H. Mis in de dagkerk  



 

Woensdag 24 november: 

 
Nunhem: 
 

9.00 u H. Mis in de kerk.    
- voor Alfredo Bascetta; 
- voor Christine Adams-Van de Laarschot.  

 

Donderdag 25 november:   

Haelen:  9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Zaterdag: 27 november: 

 
Horn: 

17.45 u.  H. Mis in de kerk        GEZINSMIS  
1e zondag van de Advent, Begin van een nieuw 
Liturgisch jaar C  
- gest jrd. Anna Meevissen en overl. ouders 
  Meevissen-Graef; 
- Thieu Kierkels bij zijn verjaardag; 
- voor een goede voorbereiding op kerstmis 

 
Buggenum: 

19.15 u. H. Mis in de kerk        GEZINSMIS   
1e zondag van de Advent. 
- voor alle zieken en overledenen van de parochie; 
- voor een goede voorbereiding op kerstmis  

 

Zondag: 28 november: 

Nunhem:  9.30 u. H. Mis in de kerk 
-  

Haelen: 11.00 u. H. Mis in de kerk   Adventsviering met 
kinderen met hun zelfgemaakte adventskrans 
- voor een goede voorbereiding op kerstmis 

 

Dinsdag 30 november: 

Horn:  9.00 u H. Mis in de dagkerk  
 

  

 

 

  



Contactgegevens  

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

Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208 
 

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, 

kapelaan@clusterkana.nl 

Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001 
 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:  

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum 
Tel: 06-39837683 

Email: aldegundis@ziggo.nl  

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404 
 

Parochie St. Lambertus Haelen:  
Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen  
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712 

Email: st.lambertus@kpnmail.nl 

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508  
 

Parochie St. Martinus Horn:  
Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn 
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234 

Email: contact@martinuskerkhorn.nl 

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00 
 

Parochie St. Servatius Nunhem:  
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem 

Secr.: K.B.: J.P. Adams tel. 594245  

Email: kerkbestuur@nunhem.nl 

Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474 

 
Opgemaakt te Horn op 28 oktober 2021 

 

 

 

 

 


