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Gelukkig nieuwjaar! 
Aan het begin van het nieuwe jaar…. 
Wat een jaar was 2021. 

Het zal in onze herinnering 
blijven als het ‘coronajaar’: 
“Weet je nog hoe dat ging 
vóórdat er corona was?”  

En als we ergens aan terugdenken, 
dan zal al snel gezegd worden: 
“Was dat vóórdat corona begon?” 

Maar het jaar is nu voorbij 
en we staan aan het begin van 2022. 
Niemand weet nog wat dit jaar ons brengen gaat. 
Het ligt in Gods plan verborgen. 

We weten wel dat we het met vertrouwen 
tegemoet mogen treden, want 
elk jaar, 
elke maand, 
elke dag 
wordt ons door God geschonken. 

Iedere nieuwe dag is het begin 
van de rest van ons leven. 

We mogen God dankbaar zijn 
voor elk moment dat ons gegeven wordt. 

Laten we er samen iets moois van maken. 
Wat een jaar wordt 2022! 



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

De derde verschijning: In de 17e eeuw 
werd een Portugees koopvaardijschip dat 
van Macau naar Ceylon voer, in de Golf 
van Bengalen overvallen door een zware 
storm. De matrozen baden vurig voor 
Maria Sterre der Zee om hen te redden, en 
beloofden ter ere van haar een kerk te 
bouwen waar ze ook zouden landen. De 
zee werd kalm en hun schip landde in de 
buurt van Velankanni op 8 september, het 
feest van de geboorte van Maria. Om hun 
belofte na te komen, bouwden de 
Portugezen de rieten kapel om tot een 
stenen kerk. In de 20e eeuw werd de kerk twee maal gerenoveerd (zie 
afbeelding hiernaast). 
Hoewel deze vermeende verschijningen niet formeel zijn goedgekeurd door 
de Heilige Stoel, werden ze in 1962 impliciet goedgekeurd door paus 
Johannes XXIII. In dat jaar ook werd de Velankanni-kerk verheven tot de 
kleine Basiliek status. In de apostolische opdracht van de paus werd 
opgemerkt dat grote aantallen pelgrims het heiligdom al lange tijd 
bezochten en dat het werd geprezen als de "Lourdes van het Oosten". 
Kapelaan Rajan 

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk  
Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke 
Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in 
verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december 
werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook 
alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale 
beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan 



dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen 
mogen zijn. 

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. 
bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen 
dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het 
samen vieren van onder meer Kerstmis en de dagen erom heen belemmert. 
‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en 
dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen 
gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het 
vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’. 

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal 
van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. 
Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 aanwezigen. 

Daarnaast vragen de Nederlandse bisschoppen opnieuw 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.  

‘Tussen donkere wolken van coronapandemie is er licht’ 

Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat 
overal om ons heen.’ Dat schrijven de rooms-katholieke bisschoppen van 
Nederland in een boodschap die met Kerstmis is gepubliceerd, maar zeker 
ook een boodschap bevat voor de tijd erna. ‘Tijdens de pandemie staan 
mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ 
licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in 
den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft”,’ aldus de 
bisschoppen. 

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van 
het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan 



vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als 
deze inzet wordt tegengewerkt.  

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang 
heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg 
zijn in geloof. 

Woord op zondag 

Iedere zondag zendt de regionale tv-zender ML5 een bezinnend woord uit 
van 5 á 7 minuten, dat een paar dagen eerder opgenomen is. U kunt dit 
WOORD OP ZONDAG beluisteren om 12.00 uur, 17.00 uur, 19.00 uur en 
22.00 uur. Vijf priesters uit de regio verlenen daaraan beurtelings hun 
medewerking namelijk: pastoor I. Crasborn, pastoor van Swalmen, Boukoul 
en Asselt, deken W. Miltenburg fso, deken van Thorn en tevens pastoor van 
Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Beegden, Heel, Thorn en Wessem, pastoor 
P. Lipsch, pastoor van Buggenum, Haelen, Heibloem, Horn, Neer, Nunhen 
en Roggel, pastoor M. Vankan, pastoor van Baexem, Grathem, Kelpen-Oler, 
Leveroy en Heythuysen en André Pierik, priester van de Foyer in Thorn. 

Nieuwe website parochiefederatie 

Ruim een jaar geleden is onze 
voormalige kapelaan Lipsch 
door het bisdom benoemd tot 
pastoor Lipsch van 7 parochies 
nl. van Buggenum, Haelen 
Heibloem, Horn, Neer, 
Nunhem en Roggel. Een gevolg 
daarvan is een intensievere 
samenwerking tussen de 
parochies van cluster Kana, die inmiddels geleid heeft tot het ontstaan van 
een parochiefederatie. Natuurlijk is het dan ook de bedoeling, dat in die 7 
parochies alles zoveel mogelijk op elkaar afgestemd wordt. 

In de afgelopen maanden is er door een groep mensen gewerkt aan de 
nieuwe website van onze parochiefederatie waarin elke parochie zijn eigen 



inbreng heeft. Vanaf 1 januari 2022 is deze website te bereiken 
op www.federatiekana.nl. Op deze welkomstpagina staan alle parochies 
van de federatie vermeld en door op de parochie te klikken treft u de 
informatie per parochie aan. Daar vindt u onder andere ook de 
contactgegevens van de parochie en de priesters, andere handige 
telefoonnummers en de actuele mistijden en intenties per parochie. 
Hopelijk bent u snel gewend aan deze nieuwe website 

Doopsels 
In Roggel werd op 12 december Tijn Vossen gedoopt. Wij feliciteren Tijn, 
zijn ouders en alle familieleden hartelijk met het ontvangen van het 
Doopsel! 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 

Uitreiken Doopschelpen 
Tegenwoordig gebeurt het dopen in de parochiekerken van ons cluster, dus 
van Heibloem, Neer of Roggel of in de Mariakapel aan de Leudalweg in 
Neer met een doopschelp, waarin de naam en de doopdatum het kindje 
vermeld wordt. Na het dopen krijgt die doopschelp een plaats op een bord 
in de parochiekerk waar het Doopsel heeft plaatsgevonden. Die 
doopschelpen worden altijd begin januari, als in de kerk de Doop van de 
Heer gevierd wordt, tijdens een korte gebedsdienst aan de ouders 
overhandigd. Dit jaar zal dat gebeuren op zondag 9 januari om 14.00 uur in 
de Martinuskerk in Neer. Vanwege de Corona-maatregelen is het niet 
mogelijk om deze bijeenkomst in ons parochiehuis te laten plaatsvinden 
maar zal deze vanwege het afstand houden in de kerk plaatsvinden. 
Pastoor Lipsch en kapelaan Rajan 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 
Parochie-nieuwsbrief van februari is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VOOR 19 januari. 

 



ZONDAG 2 JANUARI 
 ROGGEL: 11.00 UUR H. MIS  

- voor het welzijn van alle parochianen. 
 

WOENSDAG 5 JANUARI 
NEER: 9.00 UUR  H. MIS  

- voor de levende en overleden leden van de 
seniorenvereniging 
- voor een gelukkig en gezond 2022 voor iedereen 
- voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 8 JANUARI 
NEER: 19.00 UUR H. MIS 

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 
 

ZONDAG 9 JANUARI 
ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS  

– voor Piet Hendrikx 
– voor de jonge mensen in onze parochie 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 
 

NEER: 14.00 UUR DANKDIENST DOPELINGEN 
(ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR OUDERS DOPELINGEN) 
 

WOENSDAG 12 JANUARI 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

- voor de vrijwilligers, die in onze parochie werken. 
- voor de mensen, die onze parochie ook financieel 
ondersteunen. 
 

ZATERDAG 15 JANUARI 
ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS 

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 
 

ZONDAG 16 JANUARI 
NEER: 9.30 UUR H. MIS 

- Jaardienst voor Henri Berghs 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
- Voor alle zieke mensen van de parochie 
 

WOENSDAG 19 JANUARI 
NEER: 9.00 UUR H. MIS 

- Voor alle mensen, die het door de coronamaatregelen 
bijzonder moeilijk hebben 
 

ZATERDAG 22 JANUARI 
 NEER: 19.00 UUR H. MIS 

VERVALT IVM WINTERROOSTER 
 

ZONDAG 23 JANUARI 
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS  

- Jaardienst voor Anna Sleutels 
 

NEER: 11.00 UUR H. MIS 
SCHUTTERIJ SINT SEBASTIANUS kan gelaas niet komem 
- Voor de levende en overleden leden van schutterij st. 
Sebastianus, speciaal voor de jubilarissen 
- jaardienst voor Herman Niessen en Jacoba Niessen - 
Bouten  
– jaardienst voor Theo Berben en Miep Adema 

 

WOENSDAG 26 JANUARI 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

- Voor de zieken: thuis, in ziekenhuis of verzorgingshuis 
- voor het welzijn van de parochie 

 

VRIJDAG  28 JANUARI 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS WAARONDER TOEDIENING VAN HET 

H. VORMSEL DOOR MGR. R. MAESSEN 
 

ZATERDAG 29 JANUARI 
 ROGGEL: 
 

19.00 UUR H. MIS  
VERVALT IVM WINTERROOSTER 
 

ZONDAG 30 JANUARI 
NEER: 9.30 UUR H. MIS 

- Jaardienst voor Sjra Emonts 



- voor de kinderen, die binnenkort gevormd zullen 
worden, en hun ouders. 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
- Voor alle mensen in verpleeg- of verzorgingshuizen 
 
 

  
  

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  
 


