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Allerheiligen – Allerzielen 2021 

Met Allerzielen beseffen wij weer eens des te meer hoe waardevol het leven 

van een mens is. Wij noemen met ere de namen van hen die ons hun 

vriendschap en liefde gaven, die ons opvoedden en troostten, mensen die 

samen met ons door het leven gingen. Als wij van onze dierbaren afscheid 

moeten nemen, merken we eens te meer hoe belangrijk zij voor ons zijn. 

Iemand die je lief hebt los te moeten laten is altijd moeilijk. Zelfs als een 

dierbare een zeer gezegende leeftijd heeft bereikt willen wij hem of haar 

niet missen. Loslaten blijft 

moeilijk en dat mag zo zijn. 

Want mensen zijn 

kostbaar, mensen zijn 

uniek en zeker ook 

onmisbaar. Iedereen zal 

zich op eigen wijze zijn of 

haar dierbaren herinneren: 

hoe ze praatten, hoe ze 

lachten, hoe ze vriendelijk waren, hoe ze hun liefde hebben uitgedeeld. Het 

waren mensen van wie wij zeggen dat we blij zijn dat we hen hebben 

ontmoet, dat we samen onze levensweg zijn gegaan.  

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. 

- in Nunhem op zondag 24 oktober om 15.30 

uur; in Haelen op zondag 31 oktober om 

13:30 uur en in Buggenum  op dezelfde 

zondag  om 15.30 uur. In Horn: op zondag 24 

oktober aansluitend aan de H. Mis van 11.00 

u. de zegening van de graven op het ‘oude kerkhof’. Om 13:30 uur de 

Allerzielen-viering in de kerk met aansluitend de zegening van de graven op 

de algemene begraafplaats aan de Haelerweg.  
 

Buiten worden de dagen korter en het weer zo nu en dan best somber: 

Allerzielen hoort geen donkere, sombere dag te zijn, maar een dag van licht 

en vooral van troost. Terwijl de winter buiten steeds meer en meer gaat 

regeren verkondigt de Kerk dat onze God een God van leven is. Hij is ons 

mensen trouw: hij heeft onze naam geschreven in de palm van zijn hand.  

Laten we ons verbonden weten met alle dierbaren die ons in de dood zijn 

voorgegaan, laten we bidden voor hen en voor onszelf. Dat ons geloof in de 

God van het leven ons mag helpen en dragen door de donkere en sombere 

dagen heen. 

Pastoor Lipsch 



Wereldmissiedag 23/24 oktober: Thema “De kerk in Guinee” 

Elk jaar besteden we in onze parochies aandacht aan Wereldmissiedag. 

Onze aandacht wordt gevraagd voor de Republiek Guinee die in Afrika aan 

de Atlantische oceaan ligt tussen Guinee Bissau en Sierra Leone. Guinee is 

zes keer zo groot als Nederland en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners.  

De geschiedenis van de kerk in Guinee is jong. De meeste christenen wonen 

in het zuiden van het land. De eerste bisschop (vanaf 1959) investeerde 

vanaf het begin in de opleiding van catechisten, dat bleek later van grote 

betekenis. 

In 1967 werden alle buitenlandse missionarissen het land uitgezet. In de 

bisdommen en parochies waren geen leidende figuren meer. Dank zij de 

catechisten kon de kleine gemeenschap overleven en zelfs sterker worden. 

Men nam het lot zelf in eigen handen, dit dank zij de vooruitziende blik van 

de vroegere bisschop.  Op Wereldmissiedag willen we dit jaar geld 

inzamelen voor het ondersteunen van de opleiding tot catechist. 

 

Datum en aanmelding Eerste Heilige Communie en Vormsel 

schooljaar 2021/22 

Voor het zojuist begonnen schooljaar 2021/22 zijn 

voor de parochies van Heibloem, Neer en Roggel 

de data voor de Eerste Heilige Communie en het 

Vormsel gepland. Hieronder een overzicht 

wanneer deze plaatsvinden en voor welke 

groepen deze bedoeld zijn: 

- EHC Neer: donderdag 26 mei 2022 

(Hemelvaartsdag) om 9:30 uur voor groep 4 en 5 

- EHC Roggel: zondag 5 juni 2022 (1e Pinksterdag) om 9:30 uur voor 

groep 4 

- Vormsel Roggel: vrijdag 28 januari 2022 om 19:00 uur voor groep 8 

- Vormsel Neer: vrijdag 11 februari 2022 om 19:00 uur voor groep 8 



Dit schooljaar zal er geen Eerste Heilige Communie of Vormsel plaatsvinden 

in Heibloem. De kinderen die in de genoemde groepen op de basisschool in 

Neer of Roggel zitten, krijgen een aanmeldingsformulier van de parochie via 

de school. Mocht uw kind leerling zijn van een andere basisschool dan kunt 

u contact opnemen met het parochiekantoor zodat wij u de benodigde 

gegevens kunnen toesturen. 

Voor Roggel of Heibloem neemt u contact op met: 

parochiesecretariaat@kpnmail.nl (0475-491393, bereikbaar op 

donderdagmorgen), en voor Neer met: martinusparochieneer@hetnet.nl 

(0475-593968, bereikbaar op woensdagmorgen). 

Doopsels 

In onze parochies werd op 5 september Felicia Vaes in Roggel gedoopt. 

Tiijdens de heilige Mis Op 12 september mocht Rodrigo Oliveira-da-silva-

Morgado als volwassene gedoopt wordenn en in de zelfde viering ook de 

Eerste Heilige Communie en het Vormsel ontvangen in de kerk van 

Heibloem.  Wij feliciteren Felicia en Rodrigo en we wensen hen veel geluk in 

hun leven! 

Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan 

Horn: Feestelijke opening Boekenmarkt  

Op zondag 10 oktober zal om 11.00 uur een plechtige Hoogmis worden 

gehouden, na deze viering wordt de Maria-expositie geopend die in de kerk 

staat opgesteld. U kunt Mariabeelden/schilderijen en andere Maria-

decoraties bezichtigen, die door mensen uit de regio beschikbaar zijn 

gesteld. Om 17.00 uur vindt een Vesperviering plaats.  

Op vrijdag 15 oktober om 19.30 uur zal het nieuwe beeld van Maria dat een 

plek zal krijgen in de Mariakapel, tijdens een korte plechtigheid op de kiosk, 

worden gezegend door pastoor Lipsch. Deze plechtigheid zal worden 

opgeluisterd door leden van de zangkoren uit ons cluster. Het Mariabeeld 

zal na afloop een plaats krijgen in de Mariakapel achterin de kerk. Iedereen 

is welkom. 



Sluiting buitendeur Mariakapel kerk Neer 

Zoals gebruikelijk in de periode tussen Allerzielen en Pasen (17 april 2022) is 

de buitendeur van de Mariakapel in de kerk van Neer GESLOTEN. Het is wel 

mogelijk om voor en na de vieringen in onze parochiekerk een kaars op te 

steken bij Maria. 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

Parochie-nieuwsbrief van november is het wenselijk om deze bij het 

parochiekantoor door te geven VOOR 20 oktober. 

 

ZATERDAG 2 OKTOBER 
 NEER: 19.00 UUR H. MIS 

– voor Truus Rutten – Geraets, vanwege haar verjaardag 
– voor Jose Paffen 
– voor Sef Geerets en familie 
– Jaardienst voor Pastoor Adrianus de Bot 
 

ZONDAG 3 OKTOBER 

ROGGEL: 9.30 UUR  H. MIS  
– voor de levende en overleden leden van schutterij St. 
Petrus 
– Jaardienst Pierre Peeters en Thea Peeters – Philips. 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
  

WOENSDAG 6 OKTOBER 

NEER: 9.00 uur H. MIS 
– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging, speciaal voor Toos Gorissen – Rijks, 
die onlangs overleden is. 
– voor de jarigen van deze maand 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



ZATERDAG 9 OKTOBER 

ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS  
– voor het echtpaar Tobben-Derks 
 

ZONDAG 10 OKTOBER 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS  

–  uit dankbaarheid voor Ton en Jacqui Terstappen – 
Krekelberg 
– voor Jose Paffen 
– Jaardienst voor To Hillen – Winkelmolen en Handrie 
Hillen 
 

HEIBLOEM 11.00 UUR H. MIS 

WOENSDAG 13 OKTOBER 

 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

- voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 16 OKTOBER 

 NEER: 19.00 UUR H. MIS  
– voor Jose Paffen 
– Jaardienst voor Sjaak Roost en Thea Roost – 
Winkelmolen 
– Jaardienst voor de overleden kinderen Strous 
 

ZONDAG 17 OKTOBER 
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS 

– voor het welzijn van de parochie  
 

HEIBLOEM: 11:00 H. MIS 
 

WOENSDAG 20 OKTOBER  
 NEER: 9.00 UUR H. MIS 

– voor het welzijn van de parochie 
– voor een bijzondere intentie 
 

 



ZATERDAG 23 OKTOBER 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS  

–  voor Jac Roost en Miet Roost – Puts. 
– voor echtpaar Geenen-Sillikens, Frans van de Ekker, 
Truus Geenen en Wiel Geenen 

 

ZONDAG 24 OKTOBER 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS  

– voor Frits Winkelmolen, Lena Winkelmolen – Schreurs 
en Har Winkelmolen 
– voor Jose Paffen 
– Jaardienst voor Driena Verboeket 
– Jaardienst voor Guille en Petronella Op t Root – Janssen 
– Jaardienst voor Johannes Geelen en Maria Elisabeth 
Nabben en tevens voor zoon Piet Geelen 
– Jaardienst voor Piet Derikx en tevens H. Mis voor Sjeng 
Derikx en Maria Derikx – Hermans  
 

NEER: 15.00 UUR ALLERZIELENVIERING (KERK) MET 
AANSLUITEND ZEGENING VAN DE GRAVEN OP HET 
KERKHOF 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
 

WOENSDAG 27 OKTOBER 
 NEER: 
 

9.00 UUR H. MIS  
– voor alle zieken en ouderen in onze parochie 
 

ZATERDAG 30 OKTOBER 
 NEER: 
 

19.00 UUR H. MIS  
 – 6 wekendienst voor Mien Dorssers 
– voor Jose Paffen 
– Jaardienst voor Baer Pouls 
 
 

ZONDAG 31 OKTOBER 
ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS 

– voor Jan van Nieuwenhoven 



– jaardienst voor Johannes aan de Boom 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS MET AANSLUITEND ZEGENING VAN DE 
GRAVEN OP HET KERKHOF 
– voor Lies Hannen – Sieben en Jo Hannen 
 

ROGGEL: 14.00 UUR ALLERZIELENVIERING (KERK) MET 
AANSLUITEND ZEGENING VAN DE GRAVEN OP HET 
KERKHOF 

  
  

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  
 


