
  
BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 

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

PAROCHIE NIEUWSBRIEF  01 september– 30 september 2022 

 

 
 Lourdes: we hebben er lang naar 
uitgezien en over een paar dagen is 
het zover. Op maandag 05 september 
a.s. vertrekken we weer met een volle 
bus, samen met mensen uit o.a. ons 
eigen cluster en onder begeleiding van 
onze pastoor Patrick Lipsch, voor een 
9-daagse bedevaart naar Lourdes. 

Tijdens deze reis zullen we b.v. ook  Lisieux aandoen, de stad van de H. 
Theresia van Lisieux, om na een tweedaagse reis uiteindelijk aan te komen 
in Lourdes, ‘Daar waar de hemel de aarde raakt’. Wij gaan genieten van die 
bijzondere sfeer in het heiligdom, waar we samen bidden, samen zingen, 
samen lachen en samen stil zijn bij Maria. Uw en onze intenties nemen we 
mee, om letterlijk bij Maria neer te leggen. De viering vanuit de Grot van 
Massabiëlle in Lourdes, is te zien op NPO2 vanaf 10.00 u. op zondag 11 
september. 
 

** Vredeviering: Generatie Vrede  
Op een dag is het zover, dan word je met u aangesproken. Dat is het 
moment waarop je een wissel bent overgegaan, 
je bent geen jongere meer maar een volwassene. 
En daar blijft het niet bij.  Als in de bus iemand 
voor je op staat is het onomkeerbare ogenblik 
daar, je behoort tot de generatie van ouderen. Zo 
schuiven we steeds een plaats op in ons leven. 
De Vredesweek smeedt dit jaar een geheel 
nieuwe generatie. Wij willen tegen de stroom in 
gaan. We willen muren tussen generaties en 
scheidslijnen doorbreken. En dat is hard nodig, met deze vreselijke oorlog in 



Europa waarvan we de gevolgen nog niet goed kunnen overzien. Het is tijd 
voor een Generatie Vrede; een coalitie van generaties die het over een ding 
eens is: wij willen vrede. Oud en beproefd én nieuw en nog in ontwikkeling, 
dat willen we bij elkaar brengen in Generatie Vrede. Laten we ons ongeremd 
uitspreken voor vrede.  
 

** Hervatting Gezamenlijke Doopvoorbereiding  
Nu de vakanties om zijn en het normale leven weer is 
begonnen, wordt ook de maandelijkse doopvoorbereiding 
voor ouders van a.s. dopelingen, in federatie Kana opnieuw 
opgepakt. De 1e bijeenkomst staat gepland op  dinsdag 13 
september  a.s. op het vertrouwde adres: parochiezaal 
Biesstraat 2a 6093 AD Heythuysen, aanvang 20.00 u. – 

21.30 u. Noteert u alvast de verder aangegeven data t/m december 2022. 
Dinsdag 11 oktober; dinsdag 08 november en dinsdag 13 december, 
telkens van 20.00- 21.30 u. Attentie: Voor een goede organisatie is het 
belangrijk om u tijdig aan te melden bij: Jeanine van de Kruijs via e-mail: 
dopen@federatiekana.nl  Graag tot ziens. 
 

* Hervatting Bijbelavonden 
Ook de Bijbelavonden worden na een welverdiende, hopelijk fijne en 
ontspannen vakantie, weer opgestart. Zoals u dat gewend bent op de laatste 
dinsdag van de maand, in Neer in de oneven maanden, of in Haelen in het 
parochiecentrum in de even maanden. Om te beginnen op 27 september  in 
het parochiecentrum in Neer, (bij de kerk) aanvang 20.00 u. - 21.30 u. 
Gespreksleider is een van parochiepriesters. De toegang is gratis. We 
vragen wel een bijdrage van € 0,50 per kop koffie of thee met een koekje. 
Op deze avond worden de bijbelbijeenkomsten voor de maanden oktober, 
november, en december vastgesteld. Graag tot ziens en hartelijk welkom. 
 

* Haelen: koffie ook op donderdag 
Al een aantal jaren is het in Haelen een goed gebruik om in het weekeinde 
aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde een kopje koffie te drinken en 
even met elkaar bij te praten. Deze goede gewoonte wordt uitgebreid met 
de donderdag na de viering van 9.00 u., dan bent u welkom in het 
parochiecentrum. 
 

** Opbrengst MIVA collecte 
De onlangs gehouden MIVA collecte heeft in Horn € 182,90 opgebracht.  
Dank u wel aan alle gulle gevers voor dit mooie bedrag. 

mailto:dopen@federatiekana.nl


 

** Iets doen voor de gemeenschap 

In Koorgeleide, het blad van het Bisdom Roermond, dat verspreid wordt 
onder de kerkkoren, stond onlangs een uitgebreid artikel over Arno 
Verstappen (71 jr.) uit Heibloem. Hij is gepensioneerd onderwijzer. 
Jarenlang heeft hij een kinderkoor gedirigeerd. Daarnaast was hij zanger, 
dirigent van een heren- (en dames-) koor en cantor, en dat allemaal zonder 
noemenswaardige muzikale achtergrond. Hier volgt een samenvatting van 
zijn verhaal: "Rond 1985 wilden een vriend en ik iets doen voor de 
gemeenschap Heibloem. We besloten lid te worden van het kerkkoor 
zonder enig idee of we wel konden zingen. 

Het kinderkoor – de B-Engeltjes – liep intussen op z’n laatste benen, er 
waren nog maar vier of vijf zangertjes en de dirigente werd ziek. Ik ontdekte 
de serie Zitten of opstaan, leuke kerkliedjes met passende teksten en een cd 
erbij. Ik heb het kinderkoor 25 jaar geleid. We zongen minstens een keer in 
de maand in de kerk van Heibloem en bij de Eerste Communie en het 
Vormsel. In 1999 heb ik de opleiding kinderkoordirectie van het Bisdom 
gevolgd. Daar leerde je vooral hoe liedjes in de liturgie passen, hoe vind je 
de belangrijkste woorden uit het evangelie, zodat je daarbij passende liedjes 
kunt kiezen. Intussen had ik leren dirigeren en was ik samen met een andere 
tenor voorzanger van het herenkoor. Onze dirigent zei op een gegeven 
moment: ‘Zondag dirigeer jij.’ Dat deed ik zo goed en zo kwaad als het ging. 
De dames gingen steeds vaker met de heren samen zingen en dan 
dirigeerde ik ook. Door corona mocht het dames- en herenkoor niet meer 
zingen. In Koorgeleide las ik dat er in het Bisdom een cantorcursus gegeven 
werd en daar heb ik me toen voor opgegeven en die heb ik met succes 
afgerond. Daarna heb ik vrijwel elke zondag in de kerk van Heibloem als 
cantor gezongen. Heel bijzonder was het dat ik tijdens de uitvaartmis van 
mijn broer kon zingen:  All night, all day." 
 

* Roermond, Kruiswegpark HET BLOEMTAPIJT 2022: 

Het bloemtapijt 2022 staat gepland van zaterdag 10 tot en met donderdag 
15 september a.s. Er valt van alles in te halen v.w.b. jubilea en daarom krijgt 
het bloemtapijt dit jaar als titel aan de H M: 100 jaar kruiswegpark. Dhr. Carl 
Lücker zal op zijn wijze dit jubileum gaan verwerken in de 12 bloembedden, 
waarbij ook het jubileum van de Scouting Pater Bleys niet wordt vergeten. 
De trouwe vrijwilligers van de werkgroep zullen ter afsluiting van het 
bedevaart seizoen "Het Besjloet" weer een kleurrijke bloemenloper 



neerleggen. Alles is gratis te 
bezichtigen op de aangegeven data van 
10 tot 17.00 uur in het kruiswegpark 
aan de Parklaan. Een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Belangrijk: het bestuur laat weten dat 
er altijd nog veranderingen kunnen 
plaats vinden v.w.b. het doorgaan van 
dit evenement. Kijk daarom Kapel in 

het Zand: info@kapelinhetzand.nl 

 

 
 GEDOOPT  

 

Haelen: 
Lynn Ramakers, Meidoornlaan  

Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn 
 

 

 Getrouwd:  
 

 
 
 

 

Nunhem/Beegden  

Patrick Huberts en Lieke Heijnen 

Proficiat, we wensen jullie een gouden toekomst samen                                                                             

 

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 
Parochie-nieuwsbrief van oktober is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VÓÓR 21 september  Bij voorbaat dank. 

H. Missen in onze parochiekerken 

mailto:info@kapelinhetzand.nl
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
http://nunhem.nl/live
https://www.facebook.com/nunhemkroniek


Zomerrooster 17 september 
Éen H. Mis op de zaterdag en één H. Mis op de zondag 

Donderdag 01 september 

Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
Aansluitend bent u welkom in het parochiecentrum voor 
een kopje koffie  

 

Vrijdag 02 september 
Horn 09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf tgv 1e vrijdag 

- voor vrede i.d. wereld en in het hart van ieder mens  

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

Zaterdag 03 september 

Horn 17.45 GEEN VIERING                                                   
Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust van Gemma Meddens 
- zielenrust van pastoor Petrus Adams 

Haelen  11.00 u. H. Mis Buitencentrum De Spar vwg het 75- jarig  
                            bestaansjubileum ‘De Spar’ 

 

Zondag 04 september     
Buggenum 09.30 u. GEEN VIERING                                            zomerrooster                
Haelen 11.00 H. Mis in de kerk                            voor het gehele cluster 

- voor de deelnemers aan onze clusterbedevaart naar 

 Lourdes, voor een goede reis en dat zij gezond en 

 veilig weer terugkeren 

Haelen  Dopen:   Leonardo Gerrits jr.,  Siem Boonenstraat 
 

Maandag 05 september 1e dag Lourdes Bedevaart 

Dinsdag 06 september 

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
- voor de deelnemers aan onze clusterbedevaart naar 
 Lourdes, voor een goede reis en dat zij gezond en veilig weer 
 terugkeren   

 

Woensdag 07 september 

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



Horn  10.30 u. De Abdij  Zonnebloemdag / Ziekendag   
Horn/Buggenum   zang: dameskoor Buggenum                                                                                 

 

Donderdag 08 september:  Feest van Maria Geboorte 

Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 

 

Zaterdag 10 september 
Haelen GEEN VIERING                                                            zomerrooster 

Attentie 
Horn 

17.45 u. H. Mis in de kerk  iplv zondag 11/9 
- gest. jrd. Bert van den Nieuwenhof en overl. ouders Lilianna 
en Stanislaw Wojzieszak 
- Truus Byadi-Jetten 
- Els Korten-Coolen 

Buggenum   19.00 u. H. Mis in de kerk                       voor het gehele cluster 
- Toon Weijers en Lies Weijers-Smeets 

Einde zomerrooster 
Zondag 11 september  

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

Horn GEEN VIERING OP ZONDAG Zie zaterdag 10/9 
 

Dinsdag 13 september                                             Slotdag Lourdes Bedevaart  
Horn 09.00 u. H. H. Mis in de dagkerk. 

Heythuysen 20.00 u. Credozaal Biesstraat Doopvoorbereiding voor 
ouders van a.s. dopelingen  

 

Woensdag 14 september Feest van de Kruisverheffing 

Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 
- stille weldoeners van deze Servaasparochie 
- zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 
- zielenrust Christine Adams van de Laarschot 

 

Donderdag 15 september            
Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel  

aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 
 

Zaterdag 17 september 
Horn 17.45 u. H. Mis in de kerk                               
Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk 



- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas         
 

Zondag 18 september    

Buggenum 09.30 u. GEEN VIERING  
Haelen 
 

11.00 u. Pl. H. Mis in de kerk                  voor het gehele cluster 
Lambertus-zondag, patroon van de parochie 
- Lodewijk van Baal 
- Harry Krabbenborg 
- Mariet Baats-Neessen 
- Neer Bongaerts tg.v verjaardag   

 

Dinsdag 20 september 

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 21 september 
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust Christine Adams van de Laarschot 
- zielenrust van Matthias Adams en Anna Franssen 

 

Donderdag 22 september            
Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 

aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 
  

Zaterdag 24 september: Vredeviering  mmv MOV Thema: Generatie Vrede                                                            

Haelen 18.00 u. H. Mis in de kerk 
- uit dankbaarheid bgv 60 jarig huwelijk van het diamanten 
 bruidspaar Frans Jacobs en Door Jacobs-Kouters 
- Jac. Verstappen 
- Liesbeth Frenken-van de Heuvel 
- voor een pas overledene 
- jrd Wim Söntjes en overl. familie                                                

Buggenum  
Schola 

19.00 u. H. Mis in de kerk mmv de Schola            Vredeviering   
- gest. jrd. Lena Geraets          

 

Zondag 25 september: 
Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 

Horn: 
Schola 

11.00 u. H. Mis in de Kerk   Vredeviering mmv MOV                
- Christien Dings 
- Jac Wijnands 

 



Dinsdag 27 september    

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 

Neer 20.00 u. Parochiecentrum hervatting Bijbelavond 
Woensdag 28 september 
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust Christine Adams van de Laarschot  
- zielenrust van Johannes Verstegen en Catharina Ingenhut 

 

Donderdag 29 september 
Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 

aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 
 

 

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  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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