
  
BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 

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

PAROCHIENIEUWSBRIEF  APRIL 2022 

 

Wijziging e-mailadressen: sinds februari 2022 zijn de e-mailadressen van de 

Pastoor, de Kapelaan en onze parochies als volgt gewijzigd:  

Pastoor Lipsch: pastoor@federatiekana.nl  

Kapelaan Nesaiyan: kapelaan@federatiekana.nl  

Parochie Buggenum: buggenum@federatiekana.nl  

Parochie Haelen: haelen@federatiekana.nl  

Parochie Horn: horn@federatiekana.nl 

Parochie Nunhem: nunhem@federatiekana.nl 

Pasen 2022    

Op 16 en 17 april a.s. vieren we het Hoogfeest van Pasen. De twee achter 

ons liggende jaren was dit nauwelijks mogelijk vanwege de pandemie die de 

hele wereld in haar greep hield. Nu alle beperkende regels zijn losgelaten 

kan er eindelijk weer klank en kleur gegeven worden aan een prachtig 

Paasfeest. U bent van harte welkom in de Paasvieringen in onze parochies: 

op Paaszaterdag in Buggenum bij de gezinsviering;  op Paaszondag in 

Nunhem om 09.30 uur en om 11.00 uur in Haelen. Paasmaandag is om 

09.30 uur nog een H. Mis in Nunhem. Op de vooravond van het Hoogfeest is 

in de kerk van Horn om 21.00 uur de feestelijke Paaswake. Trots kunnen wij 

u meedelen dat het zangkwartet sopraan Gonny Goertz,  alt Anja Lukkien,  

tenor Wim Ramakers en bas Alexander Giebels onder leiding van Sylvia 

Berghs aan het orgel, borg staat voor een prachtig gezongen H. Mis en met 

klassieke werken deze Pasen nog feestelijker maakt.  

U bent allen zeer welkom.  Alvast van harte een Zalig Pasen. 
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Haelen: Sams kledinginzameling voor Stichting Mensen in Nood. 
De jaarlijkse kledinginzameling voor de Stichting Mensen in Nood wordt dit 
jaar gehouden op dinsdag 10 mei, zoals vanouds bij de kerk in Haelen. 
Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u goede kleding, goed ondergoed, goede 
schoenen, - wél gebonden -, aanleveren. Baby- en kinderkleding a.u.b. 
aanbieden in dichtgebonden plastic zakken (vuilniszakken). Alles moet nog 
door andere mensen gedragen kunnen worden. 
Wat wij niet kunnen aannemen is speelgoed, knuffels, dekbedden, 
handdoeken en kussens.  
De opbrengst van de inzameling is dit jaar voor de kinderen in Oeganda,  
opdat zij weer naar school kunnen na de coronaperiode. Door scholing 
hebben zij betere levenskansen. Daarom is uw bijdrage bijzonder welkom!! 
Want als ze naar school kunnen hebben ze betere levenskansen. 
Voor eventuele vragen: Door Jacobs-Kouters, contactpersoon, telefoon 
0475-594225.   
 

Horn: Palmzondag 

Op 10 april vieren we Palmzondag, de dag dat Jezus komt als koning van 

vrede. Op deze dag, Palmzondag, komen vooral de a.s. communicanten met 

hun eigen, zelfgemaakte Palmpasenstok versierd met palmen en in de vorm 

van een kruis, naar de kerk. Daarmee gedenken wij de blijde intocht in 

Jerusalem én Jezus’ lijden aan het kruis. Ook broertjes en zusjes en 

kinderen die niet in Horn naar school gaan, of naar een andere school, zijn 

van harte uitgenodigd. Maak zelf een mooie Palmpasenstok en kom naar de 

kerk. Daar wordt de Palmpasenstok gezegend en je mag meelopen in de 

feestelijke processie. De H. Mis begint om 11.00 uur en je bent van harte 

welkom. 

Dekenale bedevaart 

Ook de Dekenale bedevaart die we al twee jaar hebben gemist, komt dit jaar 

weer aan bod. Er is in 2022 gekozen voor Munster-Geleen, waar de bekende 

Limburgse heilige, Pater Karel wordt vereerd. In de Pater-Karelkapel in 

Munstergeleen wordt dit jaar een Heilig Jaar gehouden vanwege de 200e 

geboortedag van de heilige pater Karel Houben. We brengen o.a. een 

bezoek aan de Pater-Karelkapel, zijn geboortehuis en het museum. Deze 



dekenale bedevaart vindt plaats op dinsdag 21 juni. De kosten bedragen 

€20,00 p.p., (te betalen bij opgave).  

Let wel, daarmee is alleen de bus betaald, er is verder niets inbegrepen. U 

kunt eventueel zelf brood meenemen, en in Sittard zijn zeker voldoende  

eetgelegenheden. Aanmeldingsformulieren liggen achter in de kerk (en/of in 

het parochiecentrum). Voor de goede orde: het is de bedoeling dat u het 

aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt.  

Aanmelding graag in uw eigen parochiekantoor. 

Collecten 

Haelen: € 50,82 is opgehaald met de adventsactie Solidaridad. 

Horn: de kerkdeurcollecte t.b.v. van Oekraïne heeft € 123,60 opgebracht. 

Alle dank aan de gulle gevers. 

Bijbelgespreksavonden  

De Bijbelgespreksavonden zijn weer gestart. 

Eerstvolgende samenkomst op dinsdag 26 april om 20.00 uur in Haelen in 

het PC bij de kerk. Gespreksleider is een van de parochiepriesters. Van harte 

Welkom. De voorlopig gekozen volgende data zijn: dinsdag 31 mei in Neer, 

maandag 27 juni in Haelen (juli en augustus niet), de volgende in september. 

Doopvoorbereiding 

Doopvoorbereiding in federatie Kana vindt plaats in de parochiezaal in 

Heythuysen, adres Biesstraat 2a. Noteert u alvast de aangegeven data t/m 

december 2022. De eerstvolgende avond vindt plaats op dinsdag 12 april, 

vervolgens 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. Voor een goede organisatie is het belangrijk om u aan te 

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

tot ziens.   

 GEDOOPT   

 

Haelen  

Otis Sonnemans, Grathem 

Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn 
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  OVERLEDEN  

 Horn:          

mw. Liny Kruders, 94 jaar v.h. Hoogstraat 

mw. Christien Dings, 67 jaar, Graafschap Hornestraat 

 dhr. Jacques Lejeune, 91 jaar Mussenberg 

Haelen: 

dhr. Jac Verstappen, 82 jaar De Horst 

dhr. Lodewijk van Baal, 97 jaar Beekstraat  

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 
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 
Parochienieuwsbrief van mei is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VÓÓR 19 april. Bij voorbaat dank. 

H. Missen in onze parochiekerken 

Vrijdag 01 april: 1e vrijdag van de maand 
Horn  09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf  bgv. de 1e vrijdag 

Haelen 19.00 u. H. Mis in de Horst bgv. de 1e vrijdag 
 

Zaterdag 02 april    
Horn 17.45 u. H. Mis in de kerk 

- voor vrede in de wereld m.n. voor Oekraïne  

Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk 
- tot bijzondere intentie ter ere van Sint Joseph 
- zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen 
- zielenrust van Gemma Meddens 
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Zondag 03 april                                                                           Winterrooster 

Buggenum 09.30 u. H. Mis in de kerk       voor het gehele cluster 
 

Dinsdag 05 april 
Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 06 april      

Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 
- tot bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas 
- zielenrust van Christine Adams van de Laarschot. 

Neer The Passion 
 

Donderdag 07 april 

Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 

Neer The Passion 

 

Vrijdag 08 april 
Neer  The Passion 
 

Zaterdag 09 april: viering van Palmzondag                                                                        
Haelen 
m.m.v. de 
communicantjes 

18.00 u. H. Mis in de kerk 
- Ton Triepels (vwg.verjrd.) 
- overl. fam.Triepels- Theunissen 

Buggenum 
Gezinsviering 

19.00 u. H. Mis van Palmzondag 
 

Neer The Passion 
 

Zondag 10 april:  Palmzondag                                 Begin van de GOEDE WEEK 

Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk 
- zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

Horn 
m.m.v. de 
communicantjes 

11.00 u. H. Mis in de kerk viering van Palmzondag 
Passieverhaal en zegening van de palmen 
- zeswekendienst voor Christien Dings 
- gest. jrd. Lei Crijns 
- dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber 

 

Dinsdag 12 april 

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk  
Haelen  14.00 u. trefcentrum Aldenghoor    

Passie/Paasviering van de senioren     
  



Woensdag 13 april                                                                                  

Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk             
- ter ere van Sint Servaas bij een verjrd; 
- zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

Buggenum  13.00 u. De Roffert Passie/Paasviering v Senioren  
 

Donderdag 14 april: Witte Donderdag 
Horn 12.00 u. in de kerk 

Passie/Paasviering van de senioren 

Haelen 19.00 u. H. Mis in de kerk       voor het gehele cluster 
 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag 

Buggenum 10.00 u. Schoolviering 

Haelen 15.00 u. Kruisweg in de kerk 

Horn 15.00 u. Kruisweg in de kerk voor het gehele cluster 
19.00 u. Goede Vrijdagviering in de kerk 

 

Zaterdag 16 april: Stille Zaterdag 
Buggenum  19.00 u. Paaswake in de kerk 
Horn 
 

21.00 u. (let op de tijd) Plechtige Paaswake 
- Truus Giebels-Naus 
- Toos Maessen-Huijskens 
- Annie Smeets-Cox 
- Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette 
AANSLUITEND COLLECTE T.B.V. DE STICHTING HENK 
ARTS SIERRE LEONE 

 

Zondag 17 april: Hoogfeest van Pasen 
Nunhem  09.30 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 
- zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 
- de zielenrust van Alfredo Blascetta 

Haelen  11.00 u. H. Mis in de kerk 
-jrd. Monique van der Ende-Heijnen 
- jrd. Cor en Claire de Jong-Schaeffer en Ad de Jong 
- Maria Nijssen, ouders Nijssen-Boumen en fam 
- overl. ouders Tobben-Lahay en zoon Leon 
- Pierre Mols 



- Jochem Heinz  
- Ans Beurskens-Heltzel 

 

Maandag 18 april         

Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk 
- de zielenrust van pastoor Petrus Adams 

Nunhem   14.00 u. dopen in de Servaaskapel 
 

Dinsdag 19 april 

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk  

 

Woensdag 20 april      
Nunhem 
 

09.00 u H. Mis in de kerk          
- geestelijk welzijn v.d. stille weldoeners v.d. Servaas 
 parochie 
- uit dankbaarheid ter ere van Sint Joseph  

 

Donderdag 21 april  
Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 

 

Zaterdag 23 april 
Haelen  

 
18.00 u. H. Mis in de kerk 
- jrd. Tjeu en Lies Timmermans–Bongers 
- Piet Seerden 
- Wim Söntjens 
- Jos Pipers 
- Miep Ververs-Reulen 

Buggenum 19.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Zondag 24 april  
Nunhem  09.30 u. H. Mis in de kerk  

- de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 
Horn 
 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
- gest. jrd. ouders Mathieu Peeters - Margaretha 
 Peeters-Steijvers 
- Harrie Boumen 

 

Dinsdag 26 april                                                                         
Horn  09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
Haelen 20.00 u. Bijbelavond in het parochiecentrum 
 



Woensdag 27 april 

Nunhem  09.00 u. H. Mis in de kerk 
- zielenrust Jean Verstegen en Catharina Ingenhut 
- zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

 

Donderdag 28 april 

Haelen 09.00 u H. Mis in de dagkapel 

 

Zaterdag 30 april  

Nunhem 14.00 u. besloten kloosterfeest  

Horn 17.45 . H. Mis in de kerk 

 - gest. jrd. Anna Meevissen, ouders Meevissen -

Graef 

Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk  

- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas 
  

Contactgegevens   Let op: gewijzigde e-mailadressen 

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

Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208 
 

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB 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 
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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           
 


