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Hoe vieren we dit jaar Kerstmis…? –vervolg- 

Met daaraan nog toegevoegd ….en 

Sinterklaas, dat is een vraag die in 

menig huishouden gesteld zal 

worden. Het is een realiteit in onze 

dagen: we zitten midden in allerlei 

Corona-maatregelen waardoor het 

in de decembermaand allemaal 

anders dan anders zal zijn. Zo 

stond er te lezen in de parochie-

nieuwsbrief van december 2020. 

Sindsdien zijn we een jaar verder, 

is er een hele verbetering geweest 

in het afgelopen jaar maar nu grijpt het virus weer hard om zich heen. Ons 

hele leven wordt er weer behoorlijk door beïnvloed.  

Maar toch…werd het verleden jaar kerstmis en hebben we (hoe beperkt 

ook) dit grote feest mogen vieren. Dit feest van licht midden in de 

duisternis. Dit jaar hebben we Kerst misschien wel  harder nodig dan ooit. 

Zoals we horen met Kerstmis uit het Evangelie van Johannes: ‘Het licht 

schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen’ (Johannes 1:5). De duisternis dringt zich op, en het is goed dat 

we midden in de winter vieren dat het duister niet zal overwinnen. 



Toen Jezus geboren werd, heersten de Romeinen over het Middellandse 

Zeegebied. In Jeruzalem zat Herodes, die aan de macht kon blijven zolang 

hij maar deed wat de Romeinen wilden. En juist daar werd Jezus geboren, 

een kleine weerloze baby. Een wiegje had Hij niet, want zijn ouders waren 

tijdens hun reis gestrand in een stal. Herders kwamen Jezus als eerste eren. 

Juist zij, mensen die niet echt in tel waren, kregen het goede nieuws als 

eerste te horen, van boodschappers die rechtstreeks uit de hemel kwamen. 

En wat zeiden die engelen? ‘Jullie redder is geboren!’  De engelen zeggen 

het luid en duidelijk: God wil ons redden en zal ons redden. Maar het gaat 

niet op de manier die wij als mensen logisch vinden. Licht in de duisternis is 

kwetsbaar, een zwak vlammetje, maar ondoofbaar. Zo brandt er op de 

adventskrans steeds meer troostrijk licht, dat ons herinnert aan de betere 

tijd die zál komen. ‘De duisternis heeft het licht niet in haar macht 

gekregen’ dat dit ook mag gelden in onze dagen.  

Want dat weten we zeker, het wordt vanzelf Kerstmis, het Licht zal ook dit 

jaar weer in de wereld komen. Laten we daarom proberen om mensen te 

zijn van dat Licht, mensen die zich niet uit het veld laten slaan, die niet 

opgeven maar blijven hopen. Als mensen van hoop mogen wij het 

Kerstfeest tegemoet gaan en er een Zalig Kerstfeest van maken. Dat we 

met zijn allen mogen vieren dat onze Redder geboren wordt en voor ons 

allemaal waarheid mag worden dat ‘De duisternis het licht niet in haar 

macht heeft gekregen’ voor ons allemaal waarheid mag worden. In die 

geest wens ik U, ook namens kapelaan Rajan, een Zalig Kerstfeest! 

Pastoor Patrick Lipsch 

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 

17.00 uur, ook niet met Kerstmis  

De Nederlandse bisschoppen hebben in het persbericht van 1 december 

besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te 

breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van 

de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen 

vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. 



Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke 

bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. 

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.  

Thuiscommunie voor Kerstmis 

Net zoals voorgaande jaren willen we dit jaar ook weer graag de communie 

brengen aan de parochianen die met Kerstmis niet in de gelegenheid zijn 

om naar de kerk te komen. Dit zullen we doen op woensdag 22 en 

donderdag 23 december a.s. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 15 

december, via telefoon-nummer: Heibloem: 0475-495101 (mw. Mia 

Moonen), Neer: 0475-593089 (mw. Annie Segers) of 0475-591293 (mw. 

Mia Theelen), Roggel: 0475-492632 (Fam. Jegers). 

Website vierkerstmis.nl 

Op vrijdag 26 november, net voor het begin 

van de Advent, ging de website VierKerstmis.nl 

online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. 

bisschoppen roept iedereen op om zoveel 

mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen 

plaatselijke Kerk. : de website biedt concrete 

handvatten om de geboorte van Christus te 

vieren, ook nu er rondom Kerstmis weer 

strengere maatregelen rondom het Corona-virus gelden. Thuis vieren met 

een liturgieboekje voor de live stream of t.v. kan ook en wordt van harte 

aanbevolen, want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. 

  



De site biedt een aantal handige links en downloads die allemaal 

inspirerend  voor het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi 

Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, 

maar ook een filmpje namens de bisschoppen en nog veel meer. Kerstmis 

kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en 

bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om 

dichtbij te zijn in het leven van iedereen. 

Bezichtiging Kerststal 

Zoals in het verleden gebruikelijk is het ook dit jaar weer mogelijk om de 

kerststal in onze parochiekerk te bezoeken. Hiervoor worden onze kerken 

zowel 1e als 2e Kerstdag opengesteld en wel van 14 tot 16 uur. Weet u 

welkom voor een bezoek aan kerk en kerststal! 

H. Missen rondom Kerstmis in de andere parochies van ons 

cluster. Alle Missen na 17:00 uur vervallen 

Vrijdag 24 dec. Kerstavond:  17:00 uur:   Haelen Gezinsmis  
19.00 uur:   Horn Gezinsmis 
20.30 uur:   Buggenum  Gezinsmis  
24:00 uur:   Nunhem  Nachtmis 

Zaterdag 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis: 
09:30 uur:  Nunhem H. Mis  
11:00 uur:   Horn H. Mis 

Zondag 26 dec. 2e kerstdag:  11.00 uur:  Haelen H. Mis 

                 Extra:           09.30 uur:  Buggenum H.Mis 

Doopsels 

In onze parochies werd op 14 november in de kerk in Heibloem Johan van 

den Berg gedoopt en op 28 november mocht Jaylinn Luijten in de 

Martinuskerk in Neer het sacrament van het Doopsel ontvangen. Wij 

feliciteren Johan en Jaylinn, hun 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 



Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

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

parochiekantoor door te geven VOOR 16 december. 

 

WOENSDAG 1 DECEMBER 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging met name voor Frits Hebben, die 
onlangs overleden is 
– Jaardienst voor de ouders Peeters – Arntz, ouders 
Leunissen – van Heel en hun overleden kinderen. 
– voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 4 DECEMBER 

ROGGEL: 19.00 UUR  H. MIS  
VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 

 
ZONDAG 5 DECEMBER 

NEER: 9.30 UUR H. MIS 
–  voor de overleden ouders Geraets – Joosten 
–  Jaardienst voor Jos Schreurs 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
– Jaardienst voor Rie Moors en tevens voor Truus Moors-
Mevissen 
– uit dankbaarheid 
 

WOENSDAG 8 DECEMBER 

NEER: 9.00 UUR H. MIS  
– voor Piet Hendrikx 
– voor de jonge mensen in onze parochie 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



ZATERDAG 11 DECEMBER 
 NEER: 19.00 UUR H. MIS  

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 

 
ZONDAG 12 DECEMBER 

 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS 

– Jaardienst voor Sjra Vissers 
– Jaardienst voor Mathieu Houben en Henrica van Eijck 
– Jaardienst voor Piet van Roij 

 – voor Lei Hensels 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
VERVALT IVM WINTERSCHEMA 
 

WOENSDAG 15 DECEMBER 

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

ZATERDAG 18 DECEMBER 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS 

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 

 
ZONDAG 19 DECEMBER 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS 

– Jaardienst voor Wullem Dirkx en Maria Kuypers 
– Jaardienst voor de overleden fam. Scheres-Cabollet, 
Louis, Ellie Moors-Scheres, Loesje en Glenn 
– ter ere van de Heilige Antonius en voor alle weldoeners 
van de Antoniuskapel 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
- voor alle eenzame mensen 
 

WOENSDAG 22 DECEMBER 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor een bijzondere intentie 
 

 



VRIJDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND 
 ROGGEL: 18.00 UUR GEZINSMIS  

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 

 
NEER: 20.00 UUR GEZINSMIS  

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 

 
NEER: 22.00 UUR NACHTMIS  

VERVALT IVM CORONA-MAATREGELEN 

 
ZATERDAG 25 DECEMBER 1E KERSTDAG 
 ROGGEL: 
 

9.30 UUR H. MIS  

– Jaardienst voor Sjeng Lemmen en Elisabeth Lemmen 
– Jaardienst voor Thei Hendrikx en Miet Hendrikx-
Coumans 
– Jaardienst voor Jan Vossen en Stiena Vossen-Dams 
– voor Lei Hensels 
 

HEIBLOEM: 
 
 

11.00 UUR H. MIS 
– voor Jo Hannen en Lies Hannen-Sieben en Sef Hannen 
– uit dankbaarheid 
 

ZONDAG 26 DECEMBER 
NEER: 9.30 UUR H. MIS 

– voor de levende en overleden leden van Maas en 
Neergalm 
– voor Ton en Lies Pouls – van de Beuken 
– voor Jan Hermans en Emalie Hermans 
– voor Servy Dirkx – Caris en overleden familie 
– voor Mien Dorssers en overleden familie Dorssers – 
Eijkmans 
– voor Annie en Frans Martens – Bruinen 
 

WOENSDAG 29 DECEMBER 
NEER: 9.00 UUR H. MIS 

– tot dankzegging bij het afsluiten van dit kalenderjaar 
 

  
  



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  
 


