
 
BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 

St. Aldegundis St. Lambertus St. Martinus St. Servatius 
 

PAROCHIE NIEUWSBRIEF  01 Februari - 28 Februari 2022 

 

 

Woordje van de Pastoor:  Gaat u mee naar Lourdes in 2022? 

‘Gaat u mee?’ Dat wil ik u vragen. Dit jaar willen we vanuit onze parochiefederatie Kana 

weer samen naar Lourdes gaan. In 2019 hebben we deze bedevaart eerder 

ondernomen en dit is door iedereen die toen is mee geweest als zeer positief ervaren.  

Dit jaar willen we met de bus gaan van 5 t/m 13 september en sluiten aan bij het Huis 

van de Pelgrim die deze bedevaart organiseert. Op de heenreis hebben we 2 

overnachtingen voordat we in Lourdes aankomen. Onderweg genieten we van mooie 

plaatsen en doen Lisieux, de bedevaartsplek van de heilige Theresia, aan. Op de 

terugweg hebben we 1 overnachting in Nevers, waar we het klooster bezoeken waar 

Bernadette heeft gewoond en waar ze nu opgebaard ligt. Ook is er de mogelijkheid, als 

uw voorkeur daar naar uitgaat, om met het vliegtuig te reizen. Deze reis is van 7 t/m 12 

september en in Lourdes kunt u dan bij het gezelschap van de busreis van onze 

parochies aansluiten. Bent u ziek of minder valide dan is de vliegreis de beste wijze van 

vervoer. In Lourdes staan rolstoelen en rollators gratis klaar en kunt u eventueel 

verblijven in het zorghotel of het accueil aldaar en vervolgens deelnemen aan het 

gezamenlijk programma. Vanuit het Huis voor de Pelgrims gaan vrijwilligers mee: zowel 

verpleegkundigen als brancardiers en ook een arts om u de gehele reis en verblijf in 

Lourdes te helpen indien dit nodig is. Meer informatie is er te vinden in de 

folders die achter in onze kerken liggen. Dinsdagavond 15 maart is er een 

informatieavond om 20.00 uur in het parochiecentrum van Haelen en op 

dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur in het parochiecentrum van Neer. 



Beide avonden zullen tot ongeveer 21.30 uur duren. Voor verdere inlichtingen 

of aanmelden kunt u contact opnemen met  Nancy Smeets (telefoon: 0475-581519). 

** Attentie: Toediening H. Vormsel 

In de parochies Haelen en Horn worden in deze maand de leerlingen van groep 8 van 

de basisscholen gevormd. De viering rondom het H. Vormsel wordt vwg. de Covid-19 

regels verplaatst van de vrijdagavond naar de zaterdagmiddag. In Horn ontvangen op 

zaterdag 05 februari om 15.00 u. in de parochiekerk 9 leerlingen van de basisschool 

het H. Vormsel. In Haelen zullen om 15.00 u. op zaterdag 19 februari, tijdens een 

besloten viering, 14 jongeren worden gevormd. Vormheer is Vicaris Mgr. R. Maessen. 

Voor al deze jongeren alvast van harte Proficiat en Gods zegen voor de toekomst. 

Alle parochies:   voor deze maand februari zijn er versoepelingen aangekondigd door 

de regering, die ook door de Ned. Bisschoppen worden gevolgd. Er mogen weer 

kerkelijke vieringen plaatsvinden na 17.00 uur. Het oorspronkelijke schema wordt dus 

gevolgd in onze federatieparochies.  Kijk goed op welke zaterdagen en zondagen er 

vieringen zijn in de eigen parochiekerk. Er mogen weer 100 personen aan de viering 

deelnemen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken mogen er wel kerkelijke 

uitvaarten plaatsvinden in onze parochiekerken, en wel – met verwijzing naar 

de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – door maximaal honderd 

personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal 

van maximaal 100 aanwezigen in de grotere kerken. 

Vastenactie 2022 in het dekenaat Thorn 

De (landelijke) Vastenactie ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich 

inzetten voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Vastenactie 

(voluit Stichting Bisschoppelijke Vastenactie) is opgericht in 1961 in opdracht van de 

Nederlandse bisschoppen. Parochies en katholieke instellingen kunnen via Vastenactie 

in actie komen voor een Eigen Doel tijdens de vastentijd. Zij onderhouden dan zelf een 

relatie met de uitvoerende projectpartner en zijn direct betrokken bij het project, 

waarmee ze persoonlijke banden hebben. Bovenop de eigen actieopbrengst steunt 

Vastenactie deze projecten met een subsidie van maximaal 50%. Via kapelaan Rajan 

Arulraj Nesaiyan (afkomstig uit India), die hier bij ons werkzaam is in cluster Kana, 

willen wij graag een project in zijn geboorteland ondersteunen nl. het Pope Francis 

Home. Daar worden kinderen opgevangen met een aangeboren doofheid en kinderen 

uit zeer arme wijken. Verder verloren duizenden Indiase kinderen een of beide ouders 

tijdens de coronapandemie. Kapelaan Rajan zal zelf ook actief meewerken aan de 

inzameling van gelden. Tijdens de vastenperiode (2 maart - 17 april) zal hij proberen in 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten


alle 21 kerken van het dekenaat Thorn een keer de H. Mis op te dragen en te preken 

over zijn land en het Pope Francis Home. Volgens de (voorlopige) planning komt hij: 

zaterdag 5 maart om 17.45 uur naar Horn;  zaterdag 5 maart om 19.15 uur naar 

Nunhem; zondag 6 maart om 9.30 uur naar Buggenum en zaterdag 9 april om 18.00 

uur in Haelen. 

Doopvoorbereiding in federatie Kana:   

Beste ouders, indien u uw kindje aangemeld heeft of wilt aanmelden voor het 

ontvangen van het  Doopsel in een van de parochies van onze federatie KANA, waartoe 

ook uw parochie behoort, is dat een mooie en belangrijke keuze in het jonge leven van 

uw dochter of zoon. Wij bieden u een avond aan waarin alle ouders van a.s. dopelingen 

samenkomen om meer te horen over het Doopsel. Op deze avond zal een van de 

parochiepriesters van het dekenaat Thorn (waar ook onze federatie onder valt) ingaan 

op de betekenis van het Doopsel en hoe het Doopsel in zijn werk zal gaan. Natuurlijk is 

er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze avonden, waarvoor wij u van harte 

uitnodigen, zullen eenmaal in de maand gehouden worden: Locatie: de parochiezaal in 

Heythuysen, adres: Biesstraat 2a. Voor een goede organisatie is het belangrijk om u aan 

te melden bij: Jeanine van de Kruijs via e-mail: dopen@federatiekana.nl  

In dit jaar 2022 worden van 20.00 tot ± 21.30 uur deze bijeenkomsten gehouden op de 

dinsdagavonden. Zie hieronder een overzicht om te noteren: dinsdag 08 februari; 

dinsdag 8 maart; dinsdag 12 april; dinsdag 10 mei; dinsdag 14 juni; dinsdag 13 

september; dinsdag 11 oktober; dinsdag 08 november en dinsdag 13 december, telkens 

van 20.00- 21.30 uur Biesstraat 2a 6093 AD Heythuysen. Graag tot ziens.                                                                   

 

Haelen: Sinds januari 2022 zijn er een paar  

veranderingen in de parochie. 

De parochiefederatie waar ook de Parochie Haelen deel 

van uitmaakt heeft op het internet een nieuwe website 

www.federatiekana.nl. Hierop staan de zeven parochies 

en bij Haelen staat informatie over onze parochie. Er is 

ook een ander e-mail adres: haelen@federatiekana.nl. 

Via dit e-mail adres kunt u ook intenties doorgeven. 

De 1e zondag na Pasen is de zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid. Om ons op deze zondag voor te 

bereiden is gevraagd om in een noveen van de 

Goddelijke Barmhartigheid het Rozenhoedje te bidden. 

Dit zou dan zijn vanaf Goede Vrijdag tot de 1e zondag 

mailto:dopen@federatiekana.nl
http://www.federatiekana.nl/
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na Pasen. Omdat dit in onze parochie op deze manier niet te realiseren is wordt in de 

kerk in Haelen de Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid gehouden in tien weken 

vóór de 1e zondag na Pasen. In de Goede Week kan op Witte Donderdag de rozenkrans 

niet gebeden worden. We beginnen met deze noveen op donderdag 17 februari  na 

de Eucharistieviering.  Mevr. K. Rijs zal dit begeleiden. De bedoeling is om iedere week 

het Rozenhoedje te bidden met uitzondering op Witte Donderdag. Die week wordt 

overgeslagen omdat er dan geen viering is om 9.00 uur. Nieuw is ook dat op de 1e 

donderdag van de maand de kerk wordt gepoetst door een groep enthousiaste 

vrijwilligers die zich daartoe hebben aangemeld. Hartelijk welkom. Verder zoeken wij 

nog mensen voor de Dekenale Werkgroep Kerk en Wereld – M.O.V. Inlichtingen bij 

Miny Hoekjan tel: 06 48 634 810  

Alle parochies: Op dinsdag 22 februari beginnen weer de Bijbel-gespreksavonden. 

Vwg. de ruimte en de voorgeschreven onderlinge afstand beginnen we in Neer in het 

parochiecentrum bij de kerk om 20.00 uur. Diegenen die zich hebben aangemeld 

hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen via hun mailbox. Gespreksleider is 

pastoor Patrick Lipsch. Welkom. 

Horn: De kerkdeurcollecte op 1e Kerstdag t.b.v. Stichting Henk Arts Sierra Leone heeft  

€ 180,13 opgebracht. Heel hartelijk dank.  

 
 OVERLEDEN  

 

                                             Haelen:          

Dhr. Joachim Heinz, 82 jaar, Wederik 

Mw. Anna Beurskens-Heltzel, 75 jaar,  v.d.Boetzelaarstraat  

Mw. Miep Ververs-Reulen, 87 jaar, De Lingst                       

                  Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede 

 

DE H. MISSEN ZIJN OOK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN 

Horn: (in het weekend) 

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live  

Nunhem: (woensdag en weekend) 

 http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek 

In Nunhem worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang. 

In Horn worden alleen de weekend- en speciale vieringen gestreamd. 

 
**Aanleveren misintenties 

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
http://nunhem.nl/live
https://www.facebook.com/nunhemkroniek


 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-  
nieuwsbrief van maart is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door te geven 
VÓÓR 16 februari. 
 

H. Missen in onze parochiekerken 

Dinsdag 01 februari: 

Horn: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
-voor allen die deze maand jarig zijn; 

 

Woensdag 02 februari: Opdracht in de tempel     (Maria lichtmis) 

Nunhem:  9.00 u. H. Mis 
-bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas; 
-zielenrust van Christine Adams van de Laarschot. 

 

Donderdag 03 februari:  

Haelen: 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
-voor allen die deze maand jarig zijn; 

 

Vrijdag 04 februari:  1e vrijdag van de maand 

Horn: 09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf 1e vrijdag v.d. maand 

Haelen:  19.00 u. H. Mis in de Horst 1e vrijdag v.d. maand 
 

Zaterdag 05 februari:   Aansluitend Blasiuszegen                                                                                            

Horn:  17.45 u. H. Mis in de kerk 
-voor Gods zegen voor de toekomst van deze vormelingen; 
 
15.00 u. (let op de tijd) toediening van het H. Vormsel aan 9 leerlingen 
van b.s. De Mussenberg door vicaris R. Maessen 

Haelen:  18.00 u. H. Mis in de kerk vwg. Naamdag van de patrones van 
Schutterij: St. Agatha 
-Wim Söntjens;  
-jrd. Sef en Annie Timmermans-Tegelaers;  
-jrd. overl. echtp. Arnoldien en Pierre van Heugten- Hendrix; 

Nunhem:  19.15 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Gemma Meddens; 
-zielenrust van pastoor Petrus Adams. 

 

Zondag 06 februari:     Aansluitend Blasiuszegen                                            winterrooster 

Buggenum: 9.30 u. H. Mis in de kerk                          voor het gehele cluster 
- voor alle zieken en overledenen van onze parochie 

Haelen:  11.00 u. vervalt i.v.m. winterrooster 

 

Dinsdag 08 februari:  



Horn:  9.00 u.  H. Mis in de kerk en aansluitend Blasiuszegen 
 

Woensdag 09 februari :                                                                              
Nunhem: 9.00 u. H. Mis in de kerk           

-zielenrust van Christine Adams van de Laarschot. 
 

Donderdag 10 februari: 

Haelen:  9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Vrijdag 11 februari: 

Neer:  19.00 u. H. Mis in de kerk rondom het H. Vormsel 
 

Zaterdag 12 februari:                                                                                            winterrooster  

Haelen: 

 

18.00 u. H. Mis in de kerk                        voor het gehele cluster 
-Wies Vanlier;  
-Piet Seerden;  
-Ton Triepels; 

Neer: 19.00 u. H. Mis in de kerk rondom het H. Vormsel 
 

Zondag 13 februari:  

Nunhem 9.30 u. H. Mis in de kerk          voor het gehele cluster 
-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 

Horn:  11.00 u. vervalt i.v.m.                                                                winterrooster         
 

Dinsdag: 15 februari: 

Horn: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Woensdag 16 februari:                                                                      

Nunhem: 9.00 u. H. Mis in de Kerk           
-zielenrust van Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut; 
-zielenrust van Christine Adams van de Laarschot. 

 

Donderdag 17 februari:  

Haelen:  9.00 u. H. Mis in de dagkapel  
 

Zaterdag 19 februari:     

Haelen: 15.00 u. (let op de tijd) toediening van het H. Vormsel aan leerlingen 
van de basisschool door vicaris R. Maessen 

Horn:  17.45 u. H. Mis in de kerk 
-gest. jrd. overl. ouders Jo en Iet Geurts-Smeets; 
-gest. jrd. Anna Meevissen en ouders Meevissen- Graef; 
-Truus Giebels-Naus;  
-Harrie Boumen;     

Nunhem:  19.15 u. H. Mis in de kerk 
-voor Mia Coenen-Cox vwg. haar verjrd.; 
-zielenrust van Christine Adams van de Laarschot. 



 

Zondag 20 februari:  

Buggenum: 9.30 u. H. Mis in de kerk                          voor het gehele cluster 
-voor alle zieken en overledenen van onze parochie; 

Haelen:  11.00 u. vervalt i.v.m.                                                                winterrooster  
 

Dinsdag 22 februari:     Start Bijbelavonden                                                                         

Horn: 9.00 u H. Mis in de kerk   

Neer: 20.00 u. Parochiecentrum Neer Start Bijbelavonden 
 

Woensdag 23 februari:   

Nunhem:  9.00 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen; 
-zielenrust van Christine Adams van de Laarschot. 

 

Donderdag 24 februari:  
Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Zaterdag 26 februari: Carnavalszaterdag   

Haelen:  18.00 u. H. Mis in de kerk                                               onder voorbehoud: 

Buggenum: 19.00 u. vervalt  i.v.m..                                                              winterrooster 
 

Zondag 27 februari:                                                                                               winterrooster 

Nunhem:  9.30 u. u. H. Mis in de kerk                      voor het gehele cluster     
-uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas. 

Horn: 11.00 u. vervalt ivm                                                                   winterrooster 

 

Contactgegevens:  Let op: gewijzigde e-mailadressen voor alle parochies in de  

                                                                                                                                          federatie 

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 6086 BL Neer, pastoor@federatiekana.nl 

Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208 
 

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, 

kapelaan@federatiekana.nl 

Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001 
 

Parochie St. Aldegundis Buggenum:  

Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum 
Tel: 06-39837683 

Email: buggenum@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404 
 

Parochie St. Lambertus Haelen:  
Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen  



Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u. tel. 593712 

Email: haelen@federatiekana.nl 

Bankrekening: NL75RABO01186.00.508  
 

Parochie St. Martinus Horn:  
Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn 
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00-12.00 u, tel. 581234 

Email: horn@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL50 RABO0123 4011 00 
 

Parochie St. Servatius Nunhem:  
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem 
Secr.: K.B.: J.P. Adams tel. 594245  

Email: nunhem@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL86 RABO 0118601474                                    
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