
 

PAROCHIE-NIEUWSBRIEF 

H. Isidorus – Heibloem 

H. Martinus – Neer 

H. Petrus – Roggel 

nummer 18 - 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 



Kroedwès 

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. 

Hiermee wordt herdacht, dat 

Maria na haar dood met ziel en 

lichaam door God in de hemel is 

opgenomen. In Limburg is het een 

goed gebruik om op dit feest 

boeketten van veldkruiden te 

zegenen: de Kroedwès of 

Kroedwusj. 

Dit gebeurt op deze dag, omdat het een heel oud gebruik is om Maria aan te 

duiden met namen, die ontleend zijn aan de plantenwereld. Het boeket van 

de Kroedwès hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende onderdelen 

afkomstig van verschillende planten: twee graansoorten (tarwe en rogge), 

twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en 

boerenwormkruid) en twee kruiden, die het onweer kunnen weren (alsem 

of bijvoet en koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd).  

Het zevende bestanddeel is het walnotenblad. Dit is een samengesteld blad, 

bestaande uit zeven blaadjes. Beweerd wordt, dat de bliksem nooit in een 

notenboom inslaat. De traditie wil, dat deze zeven planten achterbleven in 

het graf van Maria. Dat het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis.  

Zeven is in de kerk het getal van de volheid. Het gezegende kruidenboeket 

beschermt volgens de traditie tegen allerlei soorten onheil, zoals 

blikseminslag. De boeketten werden vroeger samengebonden met een lint 

van zeven el lang (een el is ongeveer 68 centimeter) en opgehangen boven 

huis- en staldeuren. Bij onheil werden er een paar takjes van in het 

haardvuur geworpen. 

De Kroedwès zal in onze parochies gezegend worden als we samen Maria-

Tenhemelopneming willen vieren. Dit zal gebeuren op zondag 8 augustus 

om 9:30 uur in Roggel, op zaterdag 14 augustus om 19:00 uur in Neer (in de 

Kerk) en op zondag 15 augustus om 11:00 in de kerk van Heibloem. 



Openluchtmis Mariakapel Leudalweg Neer 

Het blijft in deze tijd moeilijk iets te organiseren vanwege de onduidelijkheid 

over de te handhaven regels. Ondanks alle 

versoepelingen zal de 1,5 meter zeker nog 

voorlopig gehandhaafd blijven. Door alle 

onduidelijkheden die nog steeds bestaan heeft het 

kerkbestuur besloten om de Openluchtmis aan de 

Mariakapel dit jaar helaas niet door te laten gaa n. 

Wel zal er op zaterdag 14 augustus om 19:00 de 

Mis van Mariatenhemelopneming worden gevierd 

in de parochiekerk van Neer. Dan zal ook de 

kroedwès gezegend worden.  

Mariaprocessie Neer 

Ook voor de Mariaprocessie die elke 5 jaar in september in Neer wordt 

gehouden is het lastig om alles naar behoren te regelen zodat we er een 

mooie processie van kunnen maken. Er zijn nogal wat voorschriften waaraan 

voldaan moet worden om deze processie te kunnen laten doorgaan. 

Bovendien is het in deze tijd voor de verenigingen niet gemakkelijk om acte 

de présence te geven. Daarom is ook voor deze processie besloten om deze 

uit te stellen tot volgend jaar, dus in september 2022. De volgende 

Mariaprocessie zal dan gehouden worden in 2026.  

 

Felicitatie jubilerend koorlid 

Op 21 juli zijn de leden van kerkkoor St. Martinus bijeen gekomen voor een 

gezellig samenzijn. Tijdens deze avond is mevrouw Claar van Melick-Nijssen 

gehuldigd bij gelegenheid van haar gouden lidmaatschap van het koor. Op 

deze plaats feliciteren wij Claar namens het Kerkbestuur en de kerngroep uit 

Neer, dank voor uw inzet voor onze parochie al meer dan 50 jaar lang! 

 



Doopsels 

 Nu de Corona-maatregelen langzaamaan versoepeld  

worden is het ook weer mogelijk om de Doopvieringen 

(bijna) normaal te laten plaatsvinden. In onze parochies 

werd op 17 juli Sofia Oliveira-da-Silva-Morgado 

gedoopt en op de dag erna Vinz Dubbeldeman, beiden 

in onze parochiekerk in Heibloem. Op 25 juli mocht Jay 

Kanders in onze kerk in Roggel het sacrament van het 

Doopsel ontvangen. Een proficiat aan de dopelingen, 

hun ouders en peetouders en alle familieleden! 

 Het aanmelden voor een doopsel in Heibloem, Roggel en Neer kan 

gebeuren via Jeanine van de Kruijs telefoon 0475-495568, email: 

info@pvdkruijs.nl 

Dankjewel aan al 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 



Boeken- en platenmarkt Horn 

Na een lange periode van beperkingen door het Coronavirus heeft het 

kerkbestuur van parochie Sint Martinus in Horn tóch het plan opgepakt om 

dit najaar wederom een boekenmarkt te organiseren. Het actiecomité heeft 

goede hoop dat dit jaar voor de zesde keer onze welbekende boeken- en 

platenmarkt gerealiseerd kan worden. 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. Als u ons wilt 

helpen door  uw (oude) boeken, lp’s, cd’s, dvd’s en stripboeken aan ons te 

schenken is één telefoontje naar onderstaand nummer voldoende zodat wij 

komen alles bij u thuis ophalen:  Louis Vermeulen tel. 06-28430831 (Bij 

voorkeur worden de ophaalafspraken voor woensdagmiddag en 

zaterdagmiddag gemaakt). Mogen wij weer op u rekenen?  Alvast onze 

hartelijke dank voor uw medewerking.  Actiecomité Boekenmarkt 

 

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 VOOR 25 augustus. 

 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS 

– Jaardienst voor Servy Dirkx – Caris 
 

HEIBLOEM: 11:00 H. MIS 
– voor alle mensen, die met vakantie zijn 
– voor het welzijn van de parochie 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

NEER: 9.00 UUR H.MIS 
– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging, speciaal voor Tiny  Aan de Boom – 
Mols en voor Tiny Beckers – Spee, die onlangs overleden 
zijn. 
– voor de jarigen van deze maand 
AANSLUITEND WORDT DE THUISCOMMUNIE 
RONDGEBRACHT (VOLGENS AFSPRAAK) 

  

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 

 NEER: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 

 

ZONDAG 8 AUGUSTUS 

ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS MET ZEGENING VAN DE KROEDWÈS 
– 6 wekendienst voor Mia Bex-Houben. 
– voor Jan van Nieuwenhoven 
– voor Jac Roost en Miet Roost-Puts 
– Jaardienst voor Gertrudis Frenken-Haves 
 

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 
 

NEER: 14:00 UUR DOOPSEL LOIS KELTJENS (KAPEL) 
 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor alle mensen, die op vakantie zijn 
 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 

 NEER: 19:00 UUR H. MIS MET ZEGENING VAN DE KROEDWÈS 

– voor Jacques van Melick, Mia van Melick – Rijs en 
overleden familie 
– Jaardienst voor Sjra Hillen en Wilhelmina Görtz 
– Jaardienst voor Sjra en Dien Dams-Ververs en Marij 
Dams-Kierkels 
– Jaardienst voor de ouders van Lier – Philips en 
overleden familie 



– Jaardienst voor Sjeng Beeren, Maria Beeren – 
Metsemakers en overleden familie 
– Jaardienst voor Jan Winkelmolen en Mia Loyen 
 

ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 
 

ZONDAG 15 AUGUSTUS HOOGFEEST MARIA-TENHEMELOPNEMING 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 

 
HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS MET ZEGENING VAN DE KROEDWÈS 

– voor Lies Hannen-Sieben 
– Jaardienst Jan Naus en Yvonne Smedts-Naus 
 

ROGGEL: 14:00 UUR DOOPSEL RICARDO EN REGINA MÜLLER  
15:00 UUR DOOPSEL ETHAN EN EVAN ZUILEN 
 

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

– voor de zieken 
– voor het welzijn van de parochie 
 

ZATERDAG 21 AUGUSTUS  
 NEER: 19.00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER  
 
ZONDAG 22 AUGUSTUS 
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS  

– voor alle mensen, die op vakantie zijn 
– voor het welzijn van de parochie 
 

HEIBLOEM: 11:00 H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 
 

HEIBLOEM: 13:00 DOOPSEL TOMI DALOS 
 

WOENSDAG 25 AUGUSTUS 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor de ouderen en eenzamen in onze parochie 
ZATERDAG 28 AUGUSTUS 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 



 
ZONDAG 29 AUGUSTUS 

NEER: 9.30 UUR H. MIS 
– voor de kinderen, die binnenkort weer naar school gaan 
 

HEIBLOEM: 11:00 H. MIS 
– voor de kinderen, die binnenkort weer naar school gaan 

  
  

 

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  
 


