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PAROCHIE NIEUWSBRIEF – 01 juli- 31 juli 2021 

 

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.  
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.  
Photo: huwelijk van mijn nichtje op 01 feb 2018 

Dopen in de clusterparochies 
Nu de Corona-maatregelen zijn versoepeld is het ook 
weer mogelijk  om de Doopvieringen normaal te laten 
plaatsvinden. Dopen is in principe mogelijk op elke 
zondag (in elk weekeinde). U kunt zich aanmelden 
via uw eigen parochiecentrum. De openingstijden 
vindt u op de laatste  pagina  Attentie: voor een 
doop in de parochie Haelen dient u zich aan te 
melden bij: mw. Marrije Vos  tel: 06-49872802 
e-mail: marrije.vos11@gmail.com 

mailto:marrije.vos11@gmail.com


Haelen: 
In Haelen is het parochiecentrum weer open op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 u. In deze tijd is ook de kerk open om 
een kaarsje op te steken en even stil te worden. U bent van harte welkom 
op de zaterdagavond of de zondagmorgen aansluitend aan de H. Mis om 
samen een kopje koffie te drinken. Natuurlijk handhaven we ook hier de 1,5 
meter afstand tot elkaar. 
Om in Haelen de eucharistievieringen in het weekend wat levendiger te 
maken, zijn er enkele mensen bereid gevonden om per toerbeurt als lezer 
vanuit de kerk naar voren te komen om de 1e lezing te verzorgen. 

 
Inzameling van boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken 
Horn: 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. Eén telefoontje is voldoende en wij komen alles bij 
u thuis ophalen: Louis Vermeulen tel. 06-28430831. Afgeven kan ook! Bij 
Supermarkt Ruud & Sylvia Vermeulen, Rijksweg 20 in Horn, dagelijks en 
alléén op zaterdag tussen 13.00 en 14.30 u. ín de Kasteelstraat t.o. kasteel 
Horn. (De parochiekerk is GEEN afgiftepunt!) Alvast onze hartelijke dank 
voor uw medewerking. Het Actiecomité 
 

 OVERLEDEN   

 

Dhr. Hans Bongers, 97 jaar, (Hoogstraat) 
Moge hij leven in Gods Eeuwige vrede 

 
 

DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN 

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

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

 

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


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. 

 

DONDERDAG 1 JULI:  
HAELEN: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 

 

VRIJDAG 2 JULI:  1e vrijdag van de maand  
HORN: 9.30 u. H.Mis in Daalakkerserf 

 
HAELEN: 19.00 u. H. Mis in de Horst 

 

ZATERDAG 3 JULI:  

HAELEN: 18.00 u. H. Mis in de kerk 
- Jaardienst Elly Cortjens-Verstappen en 
dochter Marie-José;  
- Roelof Vendrig vanwege verjaardag. 

BUGGENUM: 
 

19.15 u. H. Mis    
- voor alle zieken en overledenen van de 
parochie.    

 

ZONDAG 4 JULI: 
NUNHEM: 

 

9.30 u. H. Mis in de kerk  

-  voor de zielenrust van Jean Adams en Truus 
Verstegen 

HORN: 11.00 u. H. Mis in de kerk 
-gest. jrd. overl. ouders Alphons en Cornelia 
Link-van Loon; 

 

DINSDAG 6 JULI  
HORN: 9.00 u. H. Mis in de kerk  

- voor vrede in de wereld; 
- voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken; 
- om een voorspoedig herstel en sterkte; 
- voor het welzijn van onze parochie; 

 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



WOENSDAG 7  JULI: 
NUNHEM: 9.00 u. H. Mis in de kerk 

- voor de zielenrust van Christine Adams van 
de Laarschot; 
- tot een bijzondere intentie tere ere van St. 
Servaas. 

 

DONDERDAG 8 JULI: 

HAELEN: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
  

ZATERDAG 10 JULI:   
HORN: 17.45 u. Dankviering communicanten 

NUNHEM: 19.15 u. H. Mis in de kerk 
- voor de zielenrust van Gemma Meddens. 

 

ZONDAG 11 JULI:  
BUGGENUM: 9.30 u. H. Mis in de kerk 

- voor Jan Konings (nms. de buurt) 
HAELEN: 11.00 u. H. Mis in de kerk 

- voor de leden en overleden leden van de 
Seniorenvereniging Haelen, i.h.b. voor: 
- Mevrouw Mien Roumen-Schaeken; 
- de Heer P. Spijkers; 
- de heer H. Berden; 
- de Heer Jacques Peeters; 
- de Heer Pierre van der Asdonk. 

 

DINSDAG 13 JULI: 

HORN:  9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor vrede in de wereld; 
- voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken; 
- om een voorspoedig herstel en sterkte; 
- voor het welzijn van onze parochie; 

 

WOENSDAG 14 JULI: 

NUNHEM: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus 
Verstegen; 
- voor de zielenrust van Johannes Verstegen en 
Catharina Ingenhut; 



- voor de zielenrust van Christine Adams van 
de Laarschot. 

 

DONDERDAG 15 JULI: 
HAELEN:  9.00 u. H. Mis in de dagkapel 

 

VRIJDAG 16 JULI: 
NUNHEM: Huwelijksmis in de Servaaskapel 

Maikel Suilen en Robin Sturme 
 

ZATERDAG 17 JULI: 
HAELEN: 18.00 u. H. Mis in de kerk 

- Jaardienst Familie Mevissen-van Horen; 
- Jim Beisser 

BUGGENUM: 19.15 u. H. Mis in de kerk.  
- voor alle zieken en overledenen van de 
parochie; 
De dankviering van de communicanten is 
afgelast 

 

ZONDAG 18 JULI: 
NUNHEM: 9.30 u. H. Mis in de kerk 

- uit dankbaarheid ter ere van St Servaas. 
HORN: 11.00 u. H. Mis in de kerk 

- gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders 

Meevissen-Graef; 

- Nard Meijs; 

- Liny Honings- Timmermans; 

- Pierre van Herten; 

- Toos Janssen-Aarts; 

- Jacqueline Heijnen; 
  

DINSDAG 20 JULI:  

HORN: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor vrede in de wereld;  
- voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken;  
- om een voorspoedig herstel en sterkte; 
- voor het welzijn van onze parochie; 

  



WOENSDAG 21 JULI: 
NUNHEM: 9.00 u. H. Mis in de kerk 

- voor de zielenrust van Christine Adams van 
de Laarschot 

 

DONDERDAG 22 JULI:  
HAELEN: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 

 

ZATERDAG 24 JULI:               BEGIN ZOMEROOSTER voor alle parochies 
NUNHEM: 19.15 u. H. Mis in de kerk 

HORN: Geen viering 
 

ZONDAG 25 JULI: 
BUGGENUM: Geen viering  

Doop: 14.30 u. Mariakapel-Luuk Butink, Linne 
HAELEN: 11.00 u. H. Mis in de kerk 

- Monique van den Eynde-Heijnen en 
overleden moeder Toos 

 

DINSDAG 27 JULI: 
HORN: 9.00 u. H. Mis in de kerk 

- voor vrede in de wereld;  
- voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken; 
- om een voorspoedig herstel en sterkte; 
- voor het welzijn van onze parochie; 

 

WOENSDAG 28 JULI: 
NUNHEM: 9.00 u. H. Mis in de kerk 

- voor de zielenrust van Christine Adams van 
de Laarschot; 
- voor de zielenrust van Mathias Adams en 
Anna Franssen 

 

DONDERDAG 29 JULI: 
HAELEN: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 

 

ZATERDAG 31 JULI: 
HAELEN: Geen viering 

BUGGENUM: 19.15 u. H. Mis in de kerk 
- als gest. jaardienst voor Madeleine Geraets-
Roorda. 



  

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 25 juni 2021 


