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Kerkelijk leven in mijn dorp in India 

Er wonen bijna 1700 

mensen in mijn dorp. 

Overwegend Hindoes 

en Christenen. 

Vanwege de vele 

denominaties 

(onderscheiden) in het 

Christendom (zoals 

Protestanten, 

Evangelisten enz.) zijn 

er weinig Katholieken.  

Daarom hebben wij 

een hoofdparochie in (Cheruvalloor) en in mijn dorp is een kleine 

nevenkerk- de H.Joseph parochie. Daarnaast zijn er nog twee andere kleine 

parochies.  

Wij hebben twee priesters, een pastoor en een kapelaan. Beiden wonen in 

het parochiehuis van de hoofdparochie. Zij bezoeken de kleine parochies op 

hun motor. De pastoor blijft over het algemeen vijf jaar in een parochie en 

daarna gaat hij verder naar een andere parochie. De kapelaan blijft een of 

twee jaar in een parochie. Voor iedereen is bekend dat de pastoor na vijf 

jaar gaat vertrekken.  

 



Heilige Mis 

Op zondag gaan de meeste mensen samen met hun gezin naar de kerk. Het 

is een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mensen om 

elke zondag naar de kerk te gaan. Als het niet lukt om op die dag in de 

parochiekerk naar de H. Mis te gaan, zoeken ze om toch ergens anders een 

H. Mis bij te wonen. De Heilige Mis is zoals wij die hier kennen, in dezelfde 

volgorde met dezelfde gebeden. Eveneens wordt de H. Mis opgeluisterd 

door een koor. Wij hebben geen traditioneel koor zoals wij hier kennen. Bij 

ons komen meestal jongens en meisjes samen en zingen ze liedjes met een 

paar instrumenten. Als instrument wordt over het algemeen een keyboard 

gebruikt. Wij kennen geen orgel. In een H. Mis  worden, de inleiding, de 

lezingen en de voorbeden door verschillende parochianen voorgelezen.  

Elke zondag wordt door een bepaalde groep de H. Mis voorbereid, zoals; de 

catechesegroep, de jongerengroep, de kinderclub of kleine Christelijk 

gemeenschappen, verenigingen enz. Elke groep zorgt voor de voorbereiding, 

de versiering, het maken van de teksten, de kerk schoon te maken als het 

nodig is, enz..Door de week hebben wij in mijn dorp alleen op vrijdagavond 

een H. Mis.  

Catechese 

Na de H. Mis of voor de H. Mis is er een catecheseles (godsdienstles) voor 

kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 4 tot 17 jaar. De catecheseles 

wordt door vrijwilligers verzorgd. Meestal zorgen leerkrachten of diegenen, 

die door studie een hogere ontwikkeling hebben, voor de lessen.  

Jeugd of kinderclub 

Elk parochie heeft jeugd- en kinderclubjes. Ze komen samen om hun 

talenten uit te breiden en tevens leren ze ook om in een groep op een 

waardige manier met de mensen om te gaan.  

Het werkt als een vereniging; een begeleider (volwassene), een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester, die voor de organisatie en de 

begeleiding  van de kinderen zorg dragen.  



Daardoor leren ze ook om te organiseren.  Meestal komen ze met ideeën 

over: “Hoe kunnen wij iets voor anderen betekenen”.  

Kleine Christelijk Gemeenschappen (Basic Christian Community) 

Elke parochie heeft veel BCC-groepen. De hele parochieregio is in zo’n 

groepen ingedeeld om samen te komen, hun ideeën en problemen te 

bespreken en vooral ook om samen te bidden. Hoe groter de parochie is, 

hoe meer groepjes er zijn.  In mijn dorp hebben wij 3 gemeenschappen. Er 

zit een parochiaan van elke groep in het kerkbestuur. De pastoor leert de 

mensen binnen een of twee jaar kennen. Voor het patroonsfeest komt de 

pastoor of de kapelaan op bezoek (als het mogelijk is) om elk huis te 

zegenen. 

Kapelaan Rajan Arulraj 

Gouden priesterfeest Pater Wiel van Lier 

Op 29 september 1971 werd in het klooster van Mamelis Wiel van Lier tot 

priester gewijd, de plek waar hij op 5 september 1959 was ingetreden bij de 

Benedictijnen. Vanaf 1993 is hij als monnik woonzaam in Gräfinthal 

(Duitsland). Tijdens een feestelijke eucharistieviering op 28 augustus hebben 

we God gedankt voor de jaren die Pater van Lier als priester trouw in de kerk 

heeft mogen werken. Ook vanaf deze plaats feliciteren we Pater van Lier 

met zijn gouden priesterjubileum en wensen we hem nog vele gelukkige 

jaren toe! 

 

Communies in Roggel en Heibloem 

Op 19 september a.s. zullen de kinderen van de scholen in Roggel en 

Heibloem, waarvan de Eerste Heilige Communie in een eerder stadium is 

uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen, de Communie gaan ontvangen! 

In Roggel zal dit gebeuren op 19 september in twee vieringen, te weten om 

9:30 uur en 11:30 en een week later op 26 september in Heibloem.  

 



Mariaprocessie Neer 

Zoals u ongetwijfeld al gehoord hebt kan de processie naar 

de Mariakapel ook dit jaar helaas weer niet doorgaan. Toch 

willen wij deze traditie niet stilletjes en ongemerkt voorbij 

laten gaan, zeker niet nu de Corona-maatregelen steeds 

meer ruimte gaan bieden. 

Allereerst zal er op zondag 12 september a.s. om 9:30 een 

plechtige Heilige Mis opgedragen worden in onze 

parochiekerk, met aansluitend een korte (vervangende) Mariaprocessie 

door de kerk. Graag nodigen wij u van harte uit voor de H. Mis! 

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 8 augustus Lois Keltjes (Neer) gedoopt en op 15 

augustus Jinte Hendriks (Neer), Ricardo en Regina Müller, en ook Ethan en 

Evan Suilen (allen in Roggel).  Op 22 augustus mocht Tomi Dalos in Heibloem 

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 

Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan 

 

Allerzielen 

Bij Allerzielen hoort in onze streken het Allerzielenlof waarbij de namen 

noemen van onze overleden dierbaren van het afgelopen jaar, maar waarbij 

we zeker ook willen bidden voor al onze dierbaren. Mensen die hun sporen 

hebben nagelaten in ons leven. In onze parochies vinden deze vieringen 

plaats: 

 



 

- op zondag 24 oktober in Neer om 9:30 uur de eucharistieviering en om 

15:00 uur de Allerzielenviering in de kerk met aansluitend het zegenen van 

de graven op het kerkhof 

- op zondag 31 oktober in Roggel om 9:30 uur de eucharistieviering en om 

14:00 uur de Allerzielenviering in de kerk met aansluitend het zegenen van 

de graven op het kerkhof. Ook op 31 oktober is om 11:00 uur de H. Mis in 

Heibloem met aansluitend het zegenen van de graven op het kerkhof. 

Boeken- en platenmarkt Horn 

Het kerkbestuur van parochie Sint Martinus in Horn heeft ook dit jaar weer 

het plan opgepakt om dit najaar wederom een boekenmarkt te organiseren. 

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 22 september. 

 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging, speciaal voor Sjaak Claessen en 
Annie Peeters – Waeyen, die onlangs overleden zijn. 
– voor de jarigen van deze maand 
AANSLUITEND WORDT DE THUISCOMMUNIE 
RONDGEBRACHT (VOLGENS AFSPRAAK) 
 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 

NEER: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER  
  

ZONDAG 5 SEPTEMBER 

 ROGGEL: 9.30 UUR  H. MIS  

– voor To Metsemakers – Dirkx en overleden familie 

HEIBLOEM: 11.00 uur H. MIS VERVALT VANWEGE ZOMERROOSTER 

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

NEER: 9.00 UUR H. MIS  
– voor de zieken 
– voor het welzijn van de parochie 
 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS  

– 6 wekendienst Lei Hensels 
– voor de overledenen Ron en Ingrid Peeters, opa en oma 
Peeters – Crins en Lisette Peeters – Verstappen 
– Jaardienst Wiel Geenen, Truus Geenen en Frans van 
den Ekker 
– Jaardienst Bèr Timmermans, Trui Timmermans – 
Mennen en overleden familie Timmermans – Mennen 
– Jaardienst voor Frans Gubbels  
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

 NEER: 9.30 UUR H. MIS 

- voor de levende en overleden leden van de familie 
Bongaerts-Hermans 
– voor de overleden ouders Geraets – Joosten 



– Jaardienst voor overleden familie Theelen – Kersten 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS met OPNAME in de kerk van Rodrigo 
Oliveira-da-silva-morgado 

- Nationale ziekendag Zonnebloem afdeling Heibloem 
 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
 NEER: 19.00 UUR H. MIS 

– Jaardienst voor Truus Muijres – Roosen en tevens voor 
haar verjaardag 
– Jaardienst voor Henricus Frenken en Johanna aan den 
Boom  
 

ZONDAG 19 SEPTEMBER  
 ROGGEL: 9.30 UUR EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

11.30 UUR EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
  

 HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
 
WOENSDAG 22 SEPTEMBER 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor de zieken, ouderen en eenzamen in onze parochie  
 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS  

- voor Jac Roost en Miet Roost – Puts 
– voor de levende en overleden leden van de KBO Roggel 
 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 
 NEER: 
 

9.30 UUR H. MIS  
– ter ere van de Heilige Antonius en voor alle weldoeners 
van de Antoniuskapel 
– voor Mia Geraets – Rooijakkers en voor Luc Geraets 
– voor het welzijn van de parochie 



 
 HEIBLOEM: 11:00 UUR EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 
WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

NEER: 9.00 UUR H. MIS 
– voor het welzijn van de parochie  

  
  

 

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  
 


