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Vastenactie 2022 in onze parochiefederatie: Pope Francis Home 

Het coronavirus heeft echt de hele 

wereld getroffen en niemand 

onaangeroerd gelaten. India, het 

thuisland van onze kapelaan Rajan is 

een van de meest getroffen landen 

met een hoog aantal besmettingen en 

sterfgevallen. Duizenden kinderen 

verloren een moeder, een vader of 

zelfs beiden. Deze kinderen hebben 

zorg en bescherming nodig. Ook al 

vallen de lichamelijke gevolgen van 

besmettingen voor kinderen mee, de 

impact op hun leven is gigantisch.  Ze 

komen er alleen voor te staan als 

beide ouders worden opgenomen in 

het ziekenhuis. Er is een enorme 

behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing. Omdat de angst 

voor corona zo groot is, is niemand bereid deze kinderen onderdak te 

geven. Zij blijven alleen en onverzorgd achter. 



Daarom is in het Bisdom van onze kapelaan Rajan een goed initiatief 

ontwikkeld: Het Pope Francis Home (Paus Franciscus huis), onderdeel van 

Anbu Illam: dat betekent ‘Huis van Liefde’. Dit huis kan plaats bieden aan 

50 kinderen van wie een of beide ouders zijn overleden aan het Corona-

virus. Anbu Illam, (o.l.v. Rev. Dr. Russel Raj Bakthinathan), runt al 26 jaar 

een opvang voor dove kinderen, en kinderen uit zeer arme wijken. Zij 

hebben een ruime ervaring om ook deze kinderen een helpende hand te 

bieden en de juiste zorg aan te reiken. 

Om deze opvang te 

realiseren is veel geld 

nodig. Er is behoefte aan 

kleding en voeding, 

meubilair, wasmachines, 

beddengoed, bureaus, stoeltjes en banken, enz.  Daarvoor is onze hulp hard 

nodig. Daarom dat we in ons dekenaat Thorn ons met de vastenactie dit 

jaar richten op het ondersteunen van dit Pope Francis Home. Dit doet we 

onder andere door het houden van een Solidariteitsmaaltijd en ook zal 

kapelaan Rajan parochies in ons dekenaat bezoeken om daar te spreken 

over deze opvang. Ook in de kerken van onze federatie willen we dit 

initiatief van harte ondersteunen en daarom ook dat we vragen om uw 

bijdrage voor dit goede doel. 

Van de opbrengst van deze actie kan b.v. voor € 60,00 een kind één jaar 

lang naar school; € 72,00 kost een bureau en stoel voor huiswerk; voor € 

99,00 kan een groepje kinderen samen eten aan een tafel met bankjes; € 

95,00 een bed met beddengoed; € 750,00 computers, 2 wasmachines en 2 

televisies. 

Overmaken voor de vastenactie van ons dekenaat kan natuurlijk ook: 

rekeningnummer NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Missiebureau Roermond  

o.v.v. Pope Francis Home. 



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. 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 

parochiehuis van Neer en op dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur in het 

parochiecentrum van Haelen (let op, de locaties van de beide data zijn 

gewijzigd!). Beide avonden zullen tot ongeveer 21.30 uur duren. 

Voor verdere inlichtingen of aanmelden kunt u contact opnemen met  

Nancy Smeets (telefoon: 0475-581519). 

 

Nog meer versoepelingen Corona-maatregelen per 25 februari 

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke 

Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden 

en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. Ook vervallen de 

beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering 

van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het 

ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. 

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken 

na de viering is weer mogelijk. 

 



De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels 

ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de 

vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het 

doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand. 

Rekening houden met elkaar 

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds 

aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar 

beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen 

in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met 

verkoudheidsklachten enzovoort. 

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden 

en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare 

gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de 

liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen. 

 

Bijbelavonden weer begonnen!   

Op dinsdag 22 februari zijn we in onze 

federatie weer begonnen met de Bijbel-

gespreksavonden. De 1e maal in Neer 

vanwege de ruimte en de Corona-afstand. 

De volgende avond zal plaatsing en in Haelen 

op dinsdag 26 april om 20.00 u. in het 

parochiecentrum bij de kerk. De volgende 

data zijn: dinsdag 31 mei in Neer en maandag 27 juni in Haelen. In de 

maanden juli en augustus houden we vakantie en we starten weer in 

september. 

 Gespreksleider is een van de parochiepriesters. Iedereen mag zich van 

harte  welkom weten bij deze avonden waarbij we willen stilstaan en 

samen nadenken over de boodschap van Bijbel in onze tijd en ons leven. 

 



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 

Het opgeven voor een doopsel in onze parochies in Heibloem, Neer en 

Roggel kan via Jeanine van de Kruijs, telefoon: 0475-495568. 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

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

parochiekantoor door te geven VOOR 19 maart. 

 

WOENSDAG 2 MAART: ASWOENSDAG 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

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


– voor een bijzondere intentie. 
– voor Riek Nellen 
– Jrd. voor Piet Wijers en de overledenen van de familie. 
 

ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS 
- voor het welzijn van de parochie 

ZATERDAG 5 MAART 

NEER: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 
 

ZONDAG 6 MAART 

ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS 
Jaardienst 
– voor Pastoor Beenders 
– voor Sjra Janssen en Mien Janssen-Derikx 
 

HEIBLOEM: 11.00 uur H. Mis VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 

 

WOENSDAG 9 MAART 

NEER: 9.00 UUR H. MIS  
- voor de jarigen van deze maand. 
- voor de jongeren, die in alle opzichten de nadelige 
gevolgen ondervinden van de corona-maatregelen 
 

ZATERDAG 12 MAART 
ROGGEL: 19.00 UUR  H. MIS VERVALT VANWEGE WINTERSCHEMA 

ZONDAG 13 MAART 

NEER: 09.30 UUR H. MIS Presentatie mis Communicanten 

- voor de kinderen, die op Hemelvaartdag hun 1e H. 
Communie doen en voor hun ouders en verdere familie. 
-  voor de overleden ouders Geraets – Joosten 
- Jrd. voor Wilhelmina Emonts 
- Jrd. voor de overleden kinderen Strous 
-Ter ere van de H. Antonius en de weldoeners van de 
Antoniuskapel 
 



HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
– voor het welzijn van de parochie 
 

WOENSDAG 16 MAART 

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

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

 
ZONDAG 20 MAART  
 ROGGEL: 9.30 UUR H. MIS - Presentatie mis Communicanten 

Jaardienst 
– voor Petrus Sijben en Maria Peeters 
– voor Jan Janssen 
 

WOENSDAG 23 MAART 
 NEER: 9.00 UUR H. MIS  

- voor de zieken thuis in verpleeghuis of 
verzorgingstehuis 
- voor een goede gezondheid van alle 65-plussers in onze 
parochie 
 

ZATERDAG 26 MAART 
 ROGGEL: 19.00 UUR H. MIS 

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

 
ZONDAG 27 MAART 
 NEER: 9.30 UUR H. MIS MET MEDEWERKING VAN SCHUTTERIJ 

ST. SEBASTIANUS 
- Jrd. voor Sef Geerets 
- Jrd. voor Mia Boonen – Beeren en Loet Boonen 



- voor Truus Muijres – Roosen 
- Jrd. voor de overleden ouders Harie en Cato 
 Wagemans - Slots 
- voor de levende en overleden leden van Schutterij St. 
Sebastianus, speciaal voor de jubilarissen. 
 

HEIBLOEM: 11.00 UUR H. MIS 
– voor alle mensen die van huis en haard verjaagd zijn 
 

  
  

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  
 


