
 
BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 

St. Aldegundis St. Lambertus St. Martinus St. Servatius 
 

PAROCHIE NIEUWSBRIEF – 01 augustus - 31 augustus 2021 

 

Vakantietijd 
Augustus is de maand zo midden in het jaar waarin we vakantie vieren, de 
scholen zijn dicht, mensen plannen dagjes weg of langer. Of blijven juist 
thuis… Even helemaal niks, even worden de activiteiten en de drukte 
van  het leven  op een laag pitje gezet. En dat is van tijd tot tijd ook wel 
nodig. Want iedereen krijgt het door het jaar heen steeds drukker. 
Eigenlijk ben je voortdurend op reis, op reis door het leven. Meestal bijna 
ongemerkt, soms plotseling heftig. Je bent vandaag niet dezelfde persoon 
als gisteren. Je wordt gevormd door alles wat je tegenkomt op je pad, de 
mensen die je ontmoet, alles wat je ziet en in je opneemt.  
Graag geef ik u voor de vakantie een mooie Ierse zegenbede mee: 
De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen. 
De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen. 
De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid. 
De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. 
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. 
De Heer zij om je heen om je te verdedigen.’ 
De Heer zij boven je om je te zegenen. 
“Zo zegene je de algoede God.”  
Van harte een mooie vakantie toegewenst!    Pastoor Lipsch 
 

Herdersschopje  
De Heemkundekring van Neer is in het 
bezit gekomen van een Herdersschopje 
dat in 1934 aan pastoor J. Krijns is 
aangeboden bij zijn installatie als 
pastoor in Haelen. Pastoor Johannes 
Wilhelmus Josephus geboren in 
Guttecoven, 21 juni 1887.  Foto:voor het bord waarop de namen staan van de oud- pastoors te Haelen. 

 



Priester gewijd te Roermond, 8 maart 1913; Docent Bischoppelijk college te 
Roermond 1913 – 1926; Kapelaan in Heythuysen van 1926 – 1935; Pastoor in 
Haelen van 1934 - 1945; Pastoor in Nederweert van 1945 – 1953; Pastoor in Born 
1953 van 1953 – 1964; Emeritus in Sittard vanaf 1964; Overleden in Sittard op 17 
november 1978.  Dhr. Wim Janssen en een aantal genodigden waren aanwezig bij 
de overhandiging van het schopje door Dhr. Jo Beeren van de Heemkundekring 
Neer, in de parochiekerk van Haelen op 12 juli 2021 aan de huidige pastoor te 
Haelen, Pastoor P. Lipsch.  
 

Haelen: Parochiecentrum beperkt geopend. 

Van 29 juli tot 06 september is het parochiecentrum in Haelen alleen op de 
dinsdagmorgen geopend van 10.00 u. tot 11.30 u.  

Boeken- en platenmarkt Horn op zaterdag 16 en zondag 17 oktober  
Lp’s-Cd’s-Dvd’s of Boeken over? Wij halen ze graag bij u thuis op: Bel: 06-
28430831 (Louis Vermeulen) en alles wordt opgehaald. Afspraken bij 
voorkeur voor woensdag-en zaterdagmiddag. Afgeven kan ook! Bij 
Supermarkt Ruud & Sylvia Vermeulen, Rijksweg 20 in Horn, dagelijks en 
alléén op zaterdag tussen 13.00 en 14.30 u. in de Kasteelstraat t.o. kasteel 
Horn.  
Met uw donatie steunt u parochie St. Martinus HORN die uw boeken, dvd’s 
etc. tijdens de boekenmarkt kan verkopen. De opbrengst zal worden 
besteed aan het verruimen van de toegankelijkheid van de kerk en de 
Mariakapel. 
Tijdens deze boekenmarkt (16 en 17 okt) staat de Mariadevotie centraal. Als 
‘nevenactiviteit’ zal er o.a. in de vorm van een expositie extra aandacht 
worden besteed aan Maria in haar vele gedaantes. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar een diversiteit aan Mariabeelden die wij in het weekend van 9/10 en 
16/17 oktober kunnen tonen. 
Heeft U een speciaal Mariabeeld dat u voor deze expositie beschikbaar zou 
willen stellen? Stuur dan een foto van het beeld met vermelding van de 
afmeting naar cdings@hetnet.nl of bel 0475-582319. Het actiecomité maakt 
dan een keuze uit de beschikbare beelden. Deze selectie zal dan uiteindelijk 
worden tentoongesteld in de kerk.    
Helpt u mee? Dan horen wij graag van u. 
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking. 
Het Actiecomité   
 

mailto:cdings@hetnet.nl


Dankjewel aan onze vrijwilligers 
Zoals op zoveel terreinen in ons leven is ook 
parochieleven in de afgelopen tijd telkens anders dan 
anders geweest. Gelukkig hebben we met behulp van 
onze vrijwilligers veel moeite kunnen doen om alles zo 
veel mogelijk te laten doorgaan, daarbij rekening houdend met de Corona-
maatregelen. Hierdoor is de inspanning die door onze vrijwilligers geleverd 
is nog groter dan anders. Daarom ook dat in dit vakantienummer zeker ook 
een dankjewel past aan alle onze vrijwilligers. Wij zijn dankbaar voor de 
inzet van alle vrijwilligers op vele terreinen in onze parochie. Heel veel werk 
wordt verzet door mensen die zich ‘om niet’ inzetten om ons parochieleven 
draaiende te houden. Daar past altijd een groot dankjewel bij en zeker in 
deze tijden. Namens ons Kerkbestuur en namens de kerngroepen een 
dankjewel aan al die mensen die zich, op welke wijze dan ook, inzetten voor 
onze parochie! 

Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan 

 

Vooraankonding Eerste H. Communie en H. Vormsel in 2022 
Om alvast te noteren: In 2022 zullen de Eerste H. Communie en het H. 
Vormsel in de diverse clusterparochies op de volgende data plaatsvinden: 
Horn: Vrijdag 04 februari - H. Vormsel; donderdag 26 mei - 1e H.Communie; 
Haelen: Vrijdag 18 februari - H. Vormsel; zondag 15 mei - 1e H. Communie. 
 
 

 OVERLEDEN   

 

Mw. Truus Giebels-Naus, 69 jaar, (Graaf Philipstraat) 
Moge 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 

 
 

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 september is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VÓÓR 22 augustus 

 

ZONDAG 1 augustus:  18e zondag door het jaar  
 
Nunhem: 

09.30 u. H. Mis 
- voor de zielenrust van Jean Adams en Truus 
  Verstegen 

  
Horn: 
 
 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor allen die in augustus jarig zijn; 
- overleden ouders Magnée – van Voorst tot  Voorst; 
- Francine Hendrickx-Schrijnwerkers; 
- voor de gedupeerden van de recente  
  overstromingen in ons eigen dorp 

 

DINSDAG 3 augustus:    

 
Horn: 

9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor allen die in augustus jarig zijn; 
- voor vrede in de wereld; 
- voor alle zieken i.h.b. voor de ernstig zieken; 
- om een voorspoedig herstel en sterkte 

 

WOENSDAG 4 augustus: 

 
Nunhem: 

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

 

DONDERDAG 5 augustus:  

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 

VRIJDAG 6 augustus: 1e vrijdag van de maand 

 

Horn: 

 

9.30 u. H. Mis in Daalakkerserf t.g.v. 1e vrijdag 

- mw. Phil Hendrikx-Brullot;   
- dhr. Tjeu Kierkels; 
- dhr. Thei Schreurs; 
- mw. Netje Vennix; 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



- mw. Toos Janssen-Aarts; 
- mw. Francine Hendrickx-Schrijnwerkers; 
- mw. Truus Cremers-Velter; 
- dhr. Leon Peters; 
- dhr. Hans Bongers 

Haelen: 19.00 u. H. Mis in de Horst t.g.v.  1e vrijdag 
 

ZATERDAG 7 augustus:  

Horn: 17.45 u. vervalt vwg. zomerrooster 

 
Nunhem: 

19.15 u. H. Mis voor het gehele cluster 
- voor de zielenrust van Gemma Meddens. 

 

ZONDAG 8 augustus: 

BUGGENUM: 9.30 u. vervalt vwg. zomerrooster 

 
Haelen: 

11.00 u. H. Mis voor het gehele cluster 
- als 1e jrd. voor Paul Berghs (nms. gezin) 
- Maria Nijssen, ouders Nijssen-Boumen & overl. fam. 

 

DINSDAG 10 augustus: 

 
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 

 

WOENSDAG 11 augustus:   

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor de zielenrust van Christine Adams van  
  de Laarschot; 
- voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams. 

 

DONDERDAG 12 augustus:  
Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

ZATERDAG 14 augustus:  

Haelen: 18.00 u. vervalt vwg. zomerrooster 

Buggenum: - als gest. jaardienst voor Anna Catharina Curvers. 
 

ZONDAG 15 AUGUSTUS: Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming 

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor de zielenrust van Christine Adams van 
  de Laarschot. 



 
Horn: 
Bij slecht weer is 
de H. Mis in de 
kerk. Indien in de 
kerk: wordt deze 
H. Mis gestreamd. 
 

11.00 u. H. Mis bij de Rochuskapel (hoek Kemp/ 
Broekstraat).   Zegening Kroedwês 
- ter ere van St. Rochus en voor alle levende en  
   overl. leden van buurtver. St. Rochus; 
- gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders  
  Graef-Meevissen; 
- Ger Smeets nms de par. vrijwilligers; 
- Jacqueline Heijen-Geurts nms de par. vrijwilligers; 
- Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette; 
- Liny Honings-Timmermans; 
- Toos Janssen- Aarts; 
- dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber 
  en overl. van de fam. Dings en Heber; 
 

Aansluitend zegening van de Kroedwês en zegening  
van het wegkruis hoek Hoogstraat/Broekstraat 

 

DINSDAG 17 augustus: 

 
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 

 

WOENSDAG 18 augustus: 

 
Nunhem: 

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

 

DONDERDAG 19 augustus: 

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

ZATERDAG 21 augustus: 

Horn 17.45 u. vervalt vwg. zomerrooster 

 
Nunhem: 

19.15 u. H. Mis voor het gehele cluster 
- voor het welzijn van onze parochie 

 
 
 
 



ZONDAG 22 AUGUSTUS: 

Buggenum:  9.30 u. vervalt vwg. zomerrooster 

 
Haelen:  

11.00 u. H. Mis voor het gehele cluster 
- Jaardienst overleden ouders Nijsten-Cartigny en  
  zoon Joost. 

 

DINSDAG 24 AUGUSTUS: 

 
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; 

 

WOENSDAG 25 AUGUSTUS: 

 
Nunhem: 

9.00 u. H. Mis in de kerk 
- voor de zielenrust van emeritus-pastoor Ton Naus; 
- voor de zielenrust van Christine Adams van 
  de Laarschot; 
- voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen. 

 

DONDERDAG 26 AUGUSTUS: 

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS:                

Haelen: 18.00 u. vervalt vwg. zomerrooster 

 
Buggenum: 

19.15 H. Mis voor het gehele cluster 
- als gest. jaardienst voor Thomas Geraedts en  
  To Geraedts-Smeets. 

 

ZONDAG 29 augustus: 

 
Nunhem: 

9.30 u. H. Mis in de kerk 
- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas. 

Horn: 
Bij slecht weer is 
de H. Mis in de 
kerk. Indien in de 
kerk: wordt deze 
H. Mis gestreamd. 

11.00 u. H. Mis op het kiosk vwg de kermis 
- Tjeu Kierkels; 

- Pierre van Herten; 
- Jacqueline Heijnen; 
- Francien Hendrickx-Schrijnwerkers 
- Toos Janssen-Aarts; 

 
 
 



DINSDAG 31 augustus: 

 

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 

 

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 27 juli 2021 


