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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 meegeweest 

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). 

 

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 corona pandemie.  
 

Kapelaan Rajan zal zelf ook actief meewerken aan de inzameling van gelden. 

Tijdens de vastenperiode (2 maart - 17 april) zal hij proberen in 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 
 

 zondag 13 maart om 9.30 uur naar Neer 

 zondag 13 maart om 11.00 uur naar Heibloem 
 

 zaterdag 19 maart om 16.30 uur naar Magdalenahof in Haelen 
 

 zaterdag 9 april om 18.00 uur in Haelen 
 

 zondag 17 april om  9.30 uur in Roggel 
 

Wij hopen, dat u kapelaan Rajan niet teleurstelt en door uw financiële 

bijdrage aan het lenigen van de noden in India ook uw waardering laat 

blijken voor het werk, dat hij nu hier bij ons doet. 

 

Versoepeling Corona-maatregelen per 26 januari 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen 

voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te 

versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan 

deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw 

(zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn 

weer mogelijk.  



Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal 

personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de 

desbetreffende kerk kan samenkomen. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop 

van een viering wordt nog dringend afgeraden.  

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook 

andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en 

vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. 

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op 

dat alle basismaatregelen op het gebied 

van gezondheid blijven gelden, dat wil 

zeggen thuisblijven bij klachten, 

anderhalve meter afstand houden, de 

hygiëneregels volgen, goed ventileren en 

een mondkapje dragen bij verplaatsingen 

door de kerk en in andere binnenruimtes. 

De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie 

blijven eveneens gehandhaafd.  

Zingen 

Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren 

en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers 

onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. 

Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels 

van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte 

coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. 

Bijbelavond 

Op dinsdag 22 februari beginnen weer de Bijbel-gespreksavonden. Vwg. de 

ruimte en de voorgeschreven onderlinge afstand beginnen we in het 

parochiehuis in Neer om 20.00 u. Diegenen die zich hebben aangemeld 

hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen via hun mailbox. Mocht u 



zich nog niet aangemeld hebben dan bent u natuurlijk ook van harte 

welkom op dinsdag 22 februari a.s.! 

Nieuwe website parochiefederatie 

In de afgelopen maanden 

is er door een groep 

mensen gewerkt aan de 

nieuwe website van onze 

parochiefederatie waarin 

elke parochie zijn eigen 

inbreng heeft. Vanaf 1 

januari is deze website te 

bereiken op 

www.federatiekana.nl. Op deze welkomstpagina staan alle parochies van 

de federatie vermeld en door op de parochie te klikken treft u de 

informatie per parochie aan. Daar vindt u onder andere de contact-

gegevens van de parochie en de priesters en andere handige 

telefoonnummer en ook de actuele mistijden per parochie. Sinds kort is 

Federatie Kana ook op Facebook vertegenwoordigd en terug te vinden op: 

www.facebook.com/federatiekana  

Doopsels 

In onze parochie in Roggel (in plaats van Heibloem) werd op 16 januari Don 

Vrenken gedoopt. Wij feliciteren Don, zijn 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 maart is het wenselijk om deze bij het 

parochiekantoor door te geven VOOR 19 februari. 

http://www.federatiekana.nl/
http://www.facebook.com/federatiekana


 

WOENSDAG 2 FEBRUARI 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

–  voor de levende en overleden leden van de   
 Seniorenvereniging, speciaal voor Wiel 
 Metsemakers en Truus Verboeket – Wetemans, die 
 onlangs overleden zijn. 
–  voor een bijzondere intentie. 
 

ZATERDAG 5 FEBRUARI 

NEER: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 
 

ZONDAG 6 FEBRUARI 

ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS 
Jaardienst 
- voor Margaretha Hendriks-Vullers 
- voor overleden familie Metsemakers 
- voor Bair Metsemakers en overleden familie 
- voor een bijzondere intentie 
 

HEIBLOEM: 11.00 uur H. Mis VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 

 

WOENSDAG 9 FEBRUARI 

NEER: 9.00 UUR H. MIS  
– voor de kinderen, die a.s. zaterdag het Sacrament van 
het Vormsel mogen ontvangen en voor hun ouders. 
 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 
 NEER: 15:00 VORMSELVIERING met Mgr. Maessen (Vormheer) 

en de vormelingen van groep 7 en 8 (BESLOTEN VIERING 
IVM CORONA-MAATREGELEN) 
 

ROGGEL: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



ZONDAG 13 FEBRUARI 

NEER: 09.30 UUR H. MIS 

– Jaardienst voor Mia Otten – Prinsen, Jan Otten en 
 hun ouders. 
– Jaardienst voor Tilly Winkelmolen 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
- voor alle overledenen van onze parochie 
 

WOENSDAG 16 FEBRUARI 

NEER: 9.00 UUR H. MIS  
– voor het welzijn van onze parochie 
–  voor alle mensen, die getroffen zijn door het 
 coronavirus 
 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 
NEER: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 

 
ZONDAG 20 FEBRUARI  
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS 

Jaardienst 
- voor Jacobus Beenders 
- voor Jan van Nieuwenhoven 
- voor Miet Roost-Puts 
 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

-  voor onze medeparochianen in verpleeghuis of 
 verzorgingstehuis 
 

ZATERDAG 26 FEBRUARI 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS 

Jaardienst 
- voor Ben Geraets 
- voor Willem Nijssen 
- voor Sjra Vullers en Maria Vullers-Heijnen 
 

 



ZONDAG 27 FEBRUARI 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS  

– Jaardienst voor Driena Verboeket 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
- voor alle mensen die het feest van Carnaval niet 
kunnen vieren 
 

  
  

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: heibloem@federatiekana.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: neer@federatiekana.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: roggel@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL44 RABO 01442.03.634  
 


