
 

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

 

PAROCHIE NIEUWSBRIEF – 01 december - 31 december 2021 

 

Hoe vieren we dit jaar Kerstmis…? –vervolg- 

Met daaraan nog toegevoegd ….en 
Sinterklaas, dat is een vraag die in menig 
huishouden gesteld zal worden. Het is een 
realiteit in onze dagen: we zitten middenin 
allerlei Corona-maatregelen waardoor het 
in de decembermaand allemaal anders 
dan anders zal zijn. Zo stond er te lezen in 
de parochie-nieuwsbrief van december 
2020. Sindsdien zijn we een jaar verder, is er een hele verbetering geweest 
in het afgelopen jaar maar nu grijpt het virus weer hard om zich heen. Ons 
hele leven wordt er weer behoorlijk door beïnvloed.  
Maar toch…werd het verleden jaar kerstmis en hebben we (hoe beperkt 
ook) dit grote feest mogen vieren. Dit feest van licht midden in de 
duisternis. Dit jaar hebben we Kerst misschien wel  harder nodig dan ooit. 
Zoals we horen met Kerstmis uit het Evangelie van Johannes: ‘Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen’ (Johannes 1:5). De duisternis dringt zich op, en het is goed dat  
midden in de winter vieren dat het duister niet zal overwinnen. 
Toen Jezus geboren werd, heersten de Romeinen over het Middellandse 
Zeegebied. In Jeruzalem zat Herodes, die aan de macht kon blijven zolang hij 
maar deed wat de Romeinen wilden. En juist daar werd Jezus geboren, een 
kleine weerloze baby. Een wiegje had Hij niet, want zijn ouders waren 
tijdens hun reis gestrand in een stal. Herders kwamen Jezus als eerste eren. 
Juist zij, mensen die niet echt in tel waren, kregen het goede nieuws als 
eerste te horen, van boodschappers die rechtstreeks uit de hemel kwamen.  



En wat zeiden die engelen? ‘Jullie redder is geboren!’  De engelen zeggen 
het luid en duidelijk: God wil ons redden en zal ons redden. Maar het gaat 
niet op de manier die wij als mensen logisch vinden. Licht in de duisternis is 
kwetsbaar, een zwak vlammetje, maar ondoofbaar. Zo brandt er op 
adventskrans steeds meer troostrijk licht, dat ons herinnert aan de betere 
tijd die zál komen. ‘De duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen’ 
dat dat ook mag gelden in onze dagen.  
Want dat weten we zeker, het wordt vanzelf Kerstmis, het Licht zal ook dit 
jaar weer in de wereld komen. Laten we daarom proberen om mensen te 
zijn van dat Licht, mensen die zich uit het veld laten slaan, die niet opgeven 
maar blijven hopen. Als mensen van hoop mogen wij het Kerstfeest 
tegemoet gaan en er een Zalig Kerstfeest van maken. Dat we met zijn allen 
mogen vieren dat onze Redder geboren wordt en dat ‘De duisternis heeft 
het licht niet in haar macht gekregen’ voor ons allemaal waarheid mag 
worden. In die geest wens ik U, ook namens kapelaan Rajan, een Zalig 
Kerstfeest! 
Pastoor Patrick Lipsch 

Kerststal- Haelen: Via de Paters van Mill Hill uit Oosterbeek is onze 
parochiekerk in het bezit gekomen van een mooie kerst-groep. De Paters 
hebben hun huis verkocht en de 
kerstgroep zou verdwijnen in de 
container, mits er vóór 1 januari 
een bestemming zou worden 
gevonden. Dat is gelukt. De 
parochie Haelen is al langere tijd op 
zoek naar een mooie kerstgroep en 
is erg blij met dit geschenk, evenals 
de Paters, die blij zijn dat hun oude groep naar Haelen terug is gegaan, de 
plaats waar zijzelf jaren op kasteel Aldenghoor hebben gewoond. Als het 
parochiecentrum geopend is dan is ook de kerk open om even stil te 
worden, een kaarsje op te steken en / of even stil te worden. In de week 
van 27 december tot met 6 januari 2022 is het parochiecentrum gesloten. 
Maar met de Kerstdagen kunt u in de kerk van Haelen én Horn de Kerststal 
en de prachtige versieringen bewonderen tussen 14 en 16 uur. 
 

Opnieuw Corona-maatregelen: De Nederlandse bisschoppen vragen om 
een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen 
in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere 



kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een 
mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte 
waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de 
basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij 
klachten. Toegang voor 100 personen.  
 

De Eerste Heilige Communie - Haelen en Horn: De 1e H. Communie in 
deze twee parochies vindt plaats op 15 mei 2022 in Haelen en op 26 mei 
2022 op Hemelvaartsdag in Horn. Ook kinderen van groep 4 en 5 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 0475 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. 

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. Voor het gehele cluster 
Vrijdag 31 dec. Oudjaar: Horn 18.00 u voor het gehele cluster. 
Zaterdag 01 januari 2022: Nieuwjaar Haelen 11.00 u. voor het gehele 
cluster. Onder voorbehoud: aansluitend gelegenheid om elkaar een Zalig 
Nieuwjaar te wensen. 
 

Bijbelgespreksavonden: Zoals u wellicht gehoord of gelezen hebt zijn de 
aangekondigde Bijbel-avonden die in november zouden starten op de 
laatste dinsdag van de maand, helaas ook weer verplaatst vwg. Covid-19 en 
de daaraan gekoppelde beperkingen. Het is op dit moment de bedoeling dat 
we starten op 22 februari om 20.00 u. in het parochiecentrum in Haelen. In 
maart in het parochiecentrum in Neer. Opgeven kan nog steeds bij mia 
graef, e-mail: marie.sef@home.nl tel: 856660, vóór 15 februari. De toegang 
is gratis. Bijdrage voor een consumptie koffie of thee € 0,50. 
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Horn: Met enige regelmaat is er vraag naar een flesje wijwater. De flesjes 
met gewijd water zijn kosteloos en kunt u vinden in de Mariakapel.  
Op Wereldmissiedag heeft de collecte voor dit goede doel een bedrag 
opgeleverd van € 187,70. Allen hartelijke dank. 

Het winterrooster is van kracht: Dus 2 H. Missen tijdens de weekeinden. 

 Gedoopt   

 

 

Horn:  Véda van Bogget, Berger-ven  
Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn 

 

 
 OVERLEDEN    

 

Horn: Mw. Annie Smeets-Cox, 88 jaar, Kerkpad 

Horn: Dhr. Harrie Boumen, 91 jaar, Houter-ven 

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 
 

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 15 december. 

 

Woensdag 01 december:  

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk.  
-bijzondere intentie ter ere van St.Servaas; 
-voor Christine Adams-Van de Laarschot. 

 

Donderdag 02 december:  

Haelen: 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 

H. Missen in onze parochiekerken 

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
http://nunhem.nl/live
https://www.facebook.com/nunhemkroniek


 

Vrijdag 03 december: 1e vrijdag van de maand 

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

Haelen:   GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 
 

Zaterdag 04 december:    2e zondag van de Advent                  winterrooster                                

Haelen:  GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 
 

Zondag 05 december:      2e zondag van de Advent                   winterrooster 

 
Nunhem:  

9.30 u. H. Mis in de kerk          voor het gehele cluster 
-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen; 

 

Dinsdag 07 december:  

Horn:  9.00 u. H. Mis in de kerk  
 

Woensdag 08 december: 

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Mathias Adams en Anna Fransen 

 

Donderdag 09 december:  

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

Zaterdag 11 december:  Solidaridad viering mmv.   MOV  3e Adventzondag 

Horn:  GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 

Nunhem:  GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 
 

Zondag 12 december: Solidaridad viering mmv.        MOV 3e Adventzondag 

Buggenum: 9.30 u. H. Mis in de kerk         Solidaridadviering MOV 
-voor alle zieken en overledenen van de parochie; 

Haelen: 11.00 u. H. Mis in de kerk      Solidaridadviering MOV 
-jrd. Sophie van Hinsberg; 
-jrd. overl. ouders Tjeu en Truus Verstappen-Korten; 
-overl. ouders Tobben-Lahaye en zoon Leon; 

 

Dinsdag 14 december: 

Horn: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Woensdag 15 december: 

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in De Kerk 

-voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams; 
-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot.  

 



Donderdag 16 december:  

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

 

Zaterdag 18 december:  4e zondag van de Advent                    winterrooster 

Haelen:  GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 
 

Zondag 19 december:    4e zondag van de Advent                    winterrooster 

Nunhem:  9.30 u. H. Mis in de kerk        voor het gehele cluster 
-ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid; 
-geestelijk welzijn stille weldoeners Servaasparochie; 

 

Dinsdag 21 december:  

Horn: 9.00 u. H. Mis in de kerk  
 

Woensdag 22 december: 

 
Nunhem: 
 

9.00 u H. Mis in de kerk.    
-Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut; 
-Christine Adams-Van de Laarschot.  

 

Donderdag 23 december:   

Haelen:  9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Vrijdag: 24 december: Vooravond van het Hoogfeest van Kerstmis 

Haelen: GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 

Horn: GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 

Buggenum: GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 

Nunhem: GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 
 

Zaterdag: 25 december: Hoogfeest van de geboorte van Jezus.     Kerstmis 

Nunhem:  9.30 u. H. Mis in de kerk 
-voor de stille weldoeners van de Servaasparochie; 
-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen; 
-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot.  

Horn: 11.00 u. H. Mis in de kerk      voor het gehele cluster 
-zeswekendienst voor Harrie Boumen; 
-gest. jrd. overl. van de fam. Lutters; 
-gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders  
-Toos Janssen-Aarts en jrd. Jo Janssen   
-Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette; 
-Pierre van Herten; 



-Jacqueline Heijnen-Geurts; 
-Francine Hendrickx- Schrijnwerkers; 
-Truus Giebels-Naus; 
-Toos Maessen-Huijskens; 
-Margriet Kirkels-Janssen; 
-ouders Hubert en Clementina Schreurs-Hendriks; 
-ouders Harrie en Mia Dings-Heber en overl. familie;  
-ter ere van O.L.V. van Lourdes en int. cluster Kana; 

 

Zondag 26 december: feest v.d.H. Familie. Toewijding van het huisgezin 

Buggenum: 09.30u. H. Mis in de kerk      voor het gehele cluster 

Haelen:  11.00 u. H. Mis in de kerk      voor het gehele cluster 
-overl. ouders Tobben-Lahaye en zoon Leon; 
-Maria Nijssen en ouders Nijssen-Boumen;  
-jrd. Neer Bongaerts;  
-Monique van den Eynde-Heijnen (verjrdg) en overl. 
 moeder Toos;  
-Wies van Lier; 

Dinsdag 28 december: 

Horn:  9.00 u H. Mis in de kerk  
 

Woensdag 29 december: 

Nunhem:  9.00 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot. 

 

Donderdag 30 december: 

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Vrijdag 31 december:  Oud-jaar 

Horn: GEEN VIERING IVM CORONAMAATREGELEN 
 

Zaterdag 01 januari 2022  Begin van een nieuw jaar               winterrooster 

Haelen: -11.00 u. H. Mis in de kerk     voor het gehele cluster 
-wij vragen Gods zegen voor het nieuwe jaar; 

  

 

 

  



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. 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 01 december 2021 

 


