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Beste parochiaan,

Aan het begin van een nieuw jaar 
zijn er van die momenten waarin 
we terugkijken naar wat het afge-
lopen jaar ons heeft gebracht. Bij 
ieder van ons zal dan het woord 
Corona als een rode draad lopen 
door alles wat we hebben mee-
gemaakt.  In het eerste deel van 
2021 was er de hoop bij velen 
dat het de goede kant opging. 
Langzaam kwamen er steeds meer 
versoepelingen en werd ons leven 
steeds meer zoals het vroeger was. 
Heel wat mensen die zich hebben 
ingezet zodat we samen dat virus 
er onder kregen, samen haalden 
we opgelucht adem en keken we 
steeds hoopvoller naar de toe-
komst. We waren klaar om weer 
stappen vooruit te zetten.

Ook in onze parochies hebben we 
samen met de vrijwilligers gepro-
beerd om in de Corona-tijd met 
al zijn beperkingen er samen het 
beste van te maken. Telkens heb-
ben we gezocht naar mogelijkhe-
den om binnen de gestelde kaders 
te kijken naar wat WEL mogelijk 
was en daar telkens opnieuw weer 
het beste van te maken. Dankbaar 
zijn we dat we zo bijvoorbeeld de 
Eerste Heilige Communies hebben 
kunnen vieren en ook de week-
endmissen weer als vanouds door 

konden gaan. Verder werd er 
hard gewerkt aan de vorming van 
een federatie van onze parochies 
zoals die door het Bisdom was 
gevraagd, hierover leest u meer 
verderop in deze parochiegids.
Op deze plek wil ik dan ook graag 
mijn waardering en dankbaarheid 
uitspreken voor het vele werk dat 
er telkens opnieuw door onze 
vrijwilligers wordt verzet. Allemaal 
proberen we op onze eigen wijze 
ons steentje bij te dragen aan 
onze parochies en de gemeen-
schap die ons dierbaar is.

In december van het afgelopen 
jaar kwam er weer een lockdown 
die ook weer voor ons als paro-
chiegemeenschap grote gevolgen 
had, zeker ook met de vieringen 
rondom Kerstmis. Hoewel we met 
zijn allen begrepen dat het nodig 
was en ook niet anders had ge-
kund, was de teleurstelling weer 
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groot. Ook financieel gezien was 
de Corona-tijd voor de parochies 
een moeilijke tijd.  Maar gesteund 
door ons geloof en door de Blijde 
Boodschap die we telkens in onze 
kerken mogen horen, mogen we 
altijd proberen om mensen van 
hoop te blijven. Hoop dat we 
ook nu weer deze tijden kunnen 
doorstaan, hoop dat dit jaar de 
pandemie zal uitdoven en we ons 
leven weer meer en meer kunnen 
gaan leven op de manier zoals we 
dit gewend waren.

Met het uitgeven van deze paro-
chiegids vragen we als parochie 
ook elk jaar uw aandacht voor de 
actie Kerkbalans. Deze actie staat 
in de lange traditie van de Kerk 
om haar leden te vragen om finan-
ciële steun. Mensen denken vaker 
dat de parochie wordt betaald 
vanuit het Bisdom of zelfs vanuit 
Rome, dit is echter helaas niet het 
geval. Als parochiegemeenschap 
hebben we de verantwoordelijk-

heid om zelf onze parochie te 
onderhouden. U begrijpt dat dit 
in deze Corona-tijden zeker geen 
makkelijke opgave is! Wilt u ook 
dat de kerk kan blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat? Geef 
dan vandaag voor de kerk van 
morgen. Dankzij uw bijdrage kan 
onze kerk voortbestaan. Verderop 
in deze parochiegids leest u hoe 
u uw bijdrage aan onze parochie 
kunt overmaken. Ook hier dank-
baarheid voor al die mensen die 
(trouw) hun bijdrage leveren aan 
onze kerk en parochie.

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor 
ontelbaar veel gelovigen van 
grote betekenis. In de kerk ont-
moeten we God en elkaar. Het is 
een plek waar we tot rust komen, 
naar elkaar omzien en samen God 
zoeken. Een waardevol moment 
in de week waarop we ons geloof 
én het leven met elkaar delen. 
Laten we daarom geven voor de 
kerk van morgen, zo mogen we 
samen ons inzetten voor onze 
kerk, een plek waar we ons altijd 
welkom mogen weten! 

Pastoor Patrick Lipsch
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je altijd anderen aan je zijde hebt. 
Samen bereikt iedereen meer. In 
een succesvol team klopt één hart. 
Waar eenheid is, is altijd overwin-
ning. Wij hebben allemaal één 
lichaam en daarin moeten alle 
delen samenwerken wil het hele 
lichaam zich goed voelen. Paulus 
schreef: "Als een van die delen 
niet wil samenwerken dan voelt 
het hele lichaam zich niet lekker. 
Je lichaam heeft elk stukje nodig". 
En hij zei ook: " Jullie vormen al-
lemaal samen één groot lichaam 
(FEDERATIE KANA). We kunnen 
niemand missen en iedereen telt 
mee".

Kapelaan Rajan Arulraj 
Nesaiyan

Eenheid is kracht.  Wanneer 
er sprake is van teamwork en 
samenwerking, kunnen prachtige 
dingen worden bereikt. ‘ALLEEN’ 
kunnen we zo weinig doen, 
‘SAMEN’ kunnen we zo veel. Er 
is geen kracht zonder eenheid. 
Samenkomen is een begin, samen 
blijven is vooruitgang en samen-
werken is succes bijv. stokken in 
een bundel zijn onbreekbaar. We 
kunnen allemaal werken, maar 
samen winnen we.

Als we weten hoe we moeten 
samenwerken in plaats van elkaar 
tegen te werken, kan het mis-
schien beter gaan. Eenheid moet 
- om echt te zijn - de zwaarste 
druk kunnen doorstaan zonder 
te breken. We zijn druppels van 
één oceaan. Eenheid betekent 
niet hetzelfde als een massa, het 
betekent eenheid van doel. Het 
citaat van Moeder Teresa: "Ik kan 
dingen doen die jij niet kunt, jij 
kunt dingen doen die ik niet kan, 
maar samen kunnen we grootse 
dingen doen", is zeker waar.

Eenheid is kracht, verdeeldheid 
is zwakte. Teamwork verdeelt de 
taken en vermenigvuldigt het 
succes. Teamwork laat de droom 
werken. Teamwork stelt eenvou-
digweg: het is minder ik en meer 
wij. Het leuke van teamwork is dat 

Een woord van de Kapelaan
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Priesterteam

Het Federatiebestuur

Pastoor Patrick Lipsch 
Bergerstraat 11 
6086 BL Neer 
e-mail: pastoor@federatiekana.nl
tel: 510105 bij urgentie: 
06-54761208

Kapelaan Rajan Nesaiyan 
Schepenbank 17 
6081 DB Haelen
e-mail: kapelaan@federatiekana.nl 
tel: 480284 bij urgentie: 
06-47755001   

Leden overkoepelend federatie-
bestuur 
Kerkbestuur van de parochie-
federatie Buggenum-Haelen-
Heibloem-Horn-Neer-Nunhem-
Roggel.

In goed overleg zijn de volgende 
personen uit de zeven parochies 
door de Bisschop benoemd als 
federatiebestuurslid in het geza-
menlijke federatiebestuur:

Pastoor Patrick Lipsch, Voorzitter
Bergerstraat 11, 6086 BL Neer
tel: 0475-510105
Bij noodgevallen: 06-54761208
pastoor@federatiekana.nl
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Jo Kuijpers, Vice-Voorzitter
jokuijpers@kpnplanet.nl

Jetske Gilsing-Derickx, 
Communicatie en PR
tel: 06-34639526
secretaris.horn@federatiekana.nl

Frank Severens, Gebouwen en 
terreinen
tel: 0475-591558
gebouwen@federatiekana.nl

Wim Janssen, Secretaris
tel: 0475-592808
secretaris@federatiekana.nl

Louis Vermeulen, 
Penningmeester
tel: 0475-582072
penningmeester@federatiekana.nl
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Wim Engels, P&O, vrijwilligers
tel: 0475-597326
personelezaken@parochiefederatie.nl

Harry Huijsmans
harryhuysmans@home.nl

Dorien Peeters
tel: 0475-593369
dhapeeters@kpnmail.nl

Henny van de Vorle, Pastorale 
Zaken
tel: 06-39837683
hennyvandevorle@outlook.com

Ellie aan den Boom-Bongaerts
tel. 0475-593175
jaandenboom@home.nl
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Mistijden

Wilt u iets regelen? Dit zijn de contactpersonen

LET OP! Van Allerzielen tot Palmzondag geldt het winterrooster! 
Dat betekent dat in elke parochie één Mis in de weekenden vervalt. 
Voor de meest actuele Mistijden kunt u op onze website terecht: 
www.federatiekana.nl

Haelen Horn
Marrije Vos Parochiekantoor

marrije.vos11@gmail.com horn@federatiekana.nl

Berber Rulkens Parochiekantoor

Communie.haelen.nunhem@federatiekana.nl horn@federatiekana.nl

Marrije Vos Parochiekantoor

marrije.vos11@gmail.com horn@federatiekana.nl

Pastoor Patrick Lipsch Pastoor Patrick Lipsch

pastoor@federatiekana.nl pastoor@federatiekana.nl

Marrije Vos

marrije.vos11@gmail.com

Hettie Klootwijk-van Dolen Louis Vermeulen

h-j.klootwijk@home.nl penningmeester.horn@federatiekana.nl

tel: 0475-592080 0475 582072

Parochiekantoor Parochiekantoor

haelen@federatiekana.nl horn@federatiekana.nl

Financiën

Misintentie

Doop

Communie

Heilig vormsel

Huwelijk

Begraafplaatsts N.v.t.

Buggenum Haelen Heibloem Horn Neer Nunhem

Maandag

Dinsdag 9.00 u

Woensdag 9.00 u 9.00 u

Donderdag 9.00 u

Vrijdag

Weekend optie A Za 19.00 u Zo 11.00 u Zo 11.00 u Za 17.45 u Zo 9.30 u Zo 9.30 u

Weekend optie B Zo 9.30 u Za 18.00 u Zo 11.00 u Zo 11.00 u Za 19.00 u Za 19.15 u
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Pastoraal

Inleiding
Sacramenten zijn tekens in woord 
en gebaar die we in Jezus’ Naam 
in de gemeenschap van de Kerk 
mogen vieren. In de sacramenten 
mogen wij Gods liefde voor ons 
op een bijzondere manier ervaren, 
in tekens en symbolen wordt deze 
liefde concreet gemaakt. De sacra-
menten komen op verschillende 
momenten van ons leven op ons 
levenspad. Hieronder wordt een 
korte beschrijving van de verschil-
lende sacramenten gegeven:

Doopsel 
Het doopsel is het eerste sacra-
ment dat je kunt ontvangen, het 
wordt ook wel de deur van de 
sacramenten genoemd. Pas na het 
ontvangen van het doopsel kun 
je andere sacramenten ontvan-
gen. De dopeling wordt door het 
doopsel een nieuw mens: je mag 
delen in het nieuwe leven van 
Jezus die verrezen is. Ook maakt 
het doopsel iemand tot lid van de 
Kerk. Een gedoopte is geroepen 
om met zijn/haar eigen talenten 

en gaven mee te helpen aan de 
opbouw van de Kerk en haar op-
dracht in de wereld. Het doopsel 
is het fundament voor de eenheid 
van alle christenen. Het doopsel 
is eenmalig want de Heer blijft je 
trouw voor altijd, het is onuitwis-
baar.  
Wilt u uw kind of zichzelf laten 
dopen? Mail naar marrije.vos11@
gmail.com voor Haelen en horn@
federatiekana.nl voor Horn!

Eucharistie / Eerste Heilige 
Communie
Bij de eucharistie herdenken wij 
enerzijds het sterven van Christus 
aan het kruis: ‘de Heer gaf een be-
wijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe’, anderzijds is er sprake van 
maaltijd houden: ‘Telkens als gij 
dit brood eet en de beker drinkt, 
verkondigt gij de dood des Heren, 
totdat Hij komt’ (1 Kor. 11, 26). 
Daarom wordt in de eucharistie 
niet alleen gesproken van tafel 
(maaltijd), maar ook van altaar (of-
fer). Door onze deelname aan de 
eucharistie worden wij verbonden 
met de verrezen Christus, krijgen 
wij deel aan zijn leven.
De viering van de eucharistie 
bestaat uit twee grote delen: de 
dienst van het Woord waarin we 
overwegen hoe Gods woord ook 
in onze dagen een betekenis heeft 
voor ons leven, gevolgd door de 
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dienst van de Eucharistie waarin 
Jezus zelf in de gedaante van 
brood en wijn onder ons aanwe-
zig komt.
In onze parochies is het een goed 
gebruik dat de kinderen die in 
groep 4 (of 5) zitten worden 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Eerste Heilige Communie. 
Er worden werkgroepen gemaakt 
onder de ouders die zich bezig-
houden met het voorbereiden van 
de vieringen, door het maken van 
liturgieboekjes en het aankleden 
van de kerk. Aan het begin van 
het schooljaar wordt er bekendge-
maakt hoe wij de hele voorberei-
ding oppakken. 
Wilt u iemand aanmelden voor de 
Eerste Heilige Communie? Mail 
dan naar Communie.haelen.nun-
hem@federatiekana.nl of horn@
federatiekana.nl

Vormsel
Het sacrament van het Vormsel 
is de voltooiing van het eerder 
ontvangen doopsel. Op bijzon-
dere wijze wordt in het Vormsel 
nog eens de kracht van de heilige 
Geest doorgegeven. Deze helpt 
een christen om in het dagelijkse 

leven in woord en daad méér te 
lijken op Christus. Hoogtepunt 
van de viering is de zalving op het 
voorhoofd met Chrisma (geze-
gende olie) door de Vormheer. 
Daarbij wordt gezegd: ‘Ontvang 
het zegel van de heilige Geest, de 
gave Gods.’
Het Vormsel wordt in onze paro-
chies, normaal gesproken, toege-
diend aan de kinderen van groep 
8 (gecombineerd met groep 7). 
Op het moment dat de Vormsel-
vieringen gepland zijn worden 
ook de betrokken ouders uitgeno-
digd om hun kind hiervoor aan te 
melden. 
Wilt u uw kind of zichzelf laten 
vormen? Mail naar marrije.vos11@
gmail.com voor Haelen en horn@
federatiekana.nl voor Horn!

Huwelijk
Op grond van hun jawoord zijn 
man en vrouw geroepen om 
als gehuwden een levenslange 
wederzijdse band aan te gaan. In 
de trouwbelofte wordt gezegd: 
‘al de dagen van ons leven’. De 
sluiting van het huwelijk tussen 
man en vrouw gebeurt door hun 
wederzijdse jawoord. Dit gebeurt 
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wanneer man en vrouw de vra-
gen beantwoorden die de priester 
of diaken aan bruidegom en bruid 
stelt tijdens de huwelijksviering. 
Na de trouwbelofte vinden de 
zegening en het overreiken van 
de huwelijksringen plaats. In veel 
parochies bestaat bovendien de 
gewoonte om een huwelijkskaars 
te ontsteken. De huwelijkssluiting 
in de Kerk kan plaatsvinden zowel 
in een eucharistieviering als in 
een viering van woord en gebed. 
Ook zal er tijdens de viering een 
speciale huwelijkszegen worden 
uitgesproken over bruid en brui-
degom.
Overweegt u een kerkelijk Huwe-
lijk? Neem contact op met Pastoor 
Lipsch: pastoor@federatiekana.nl

Wijding
Jezus riep mensen op om Hem te 
volgen. Naast de oproep aan alle 
mensen van goede wil riep de 
Heer twaalf leerlingen (apostelen) 
uit om op een bijzondere manier 
met Hem verbonden te zijn en uit-
gezonden te worden over de hele 
wereld. De apostelen verzamelden 
op hun beurt naaste medewerkers 
bij het vervullen van hun ontvan-

gen opdracht (de priesters). Door 
het doopsel en vormsel krijgen 
alle gelovigen de opdracht om de 
boodschap van Jezus door te ge-
ven op hun eigen manier. Naast 
priesters kunnen ook vrijwilligers 
met een bijzondere zending mee-
werken in de kerk. Dit kan bijvoor-
beeld door catechist te worden, 
maar ook kennen we in onze 
parochies buitengewoon bediena-
ren die door de bisschop worden 
aangesteld om mee te helpen bij 
enkele taken van de priesters. 

Ziekenzalving
De ziekenzalving is een sacrament 
van troost en bemoediging, van 
Gods nabijheid als het leven een 
mens zwaar valt: een moment 
van gebed en verbondenheid, 
in de kring van naaste familie en 
dierbaren. De ouderen onder ons 
hebben meegekregen: als iemand 
op sterven ligt, dan moet hij/zij 
het heilig Oliesel ofwel de laatste 
sacramenten ontvangen. Bij ster-
vensgevaar werd een priester ge-
beld, die met haastige spoed naar 
de stervende moest komen om 
het heilig Oliesel toe te dienen. 
Sinds het 2e Vaticaanse Concilie 
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zijn er, na nieuwe bezinning op de 
Bijbel, nieuwe accenten gelegd. 
Het begrip “laatste sacramenten” 
of “heilig Oliesel” werd bijgesteld: 
het sacrament wordt nu ziekenzal-
ving genoemd. De ziekenzalving 
kan een bijzonder moment zijn 
om bij ziekte of ouderdom ons 
leven toe te vertrouwen aan God 
en Hem te bidden om Zijn nabij-
heid en kracht. 
De ziekenzalving bestaat uit ge-
bed, handoplegging (God houdt 
Zijn beschermende hand boven 
ons hoofd) en zalving (God sterkt 
ons). De priester bidt: “Moge onze 
Heer Jezus Christus door deze 
heilige zalving en door Zijn liefde-
volle barmhartigheid u bijstaan 
met de genade van de Heilige 
Geest”. De ziekenzalving kan elke 
zieke ontvangen, en indien nodig 
ook meerdere keren. Op deze 
wijze kan het ontvangen van de 
ziekenzalving telkens een moment 
van verbondenheid en kracht in 
moeilijke momenten zijn. 
Wilt u gebruik maken van dit 
sacrament? Neem contact op met 
Pastoor Lipsch: pastoor@federatie-
kana.nl (06-54761208)

Boete en verzoening
In de Bijbel spreken veel teksten 
over Gods goedheid en barm-
hartigheid, zo is er bijvoorbeeld 
de parabel van de verloren zoon 
waarin de zoon weer thuiskomt 
en wordt omarmd door zijn lief-
hebbende vader. In het sacrament 
van boete en verzoening mogen 
wij die liefde van God voor ieder 
van ons heel concreet ervaren. 
Het sacrament van Boete en Ver-
zoening biedt de gelegenheid om 
ten overstaan van een priester je 
zonden te belijden, in het ver-
trouwen dat de Heer bereid is je 
te vergeven. Het is God die in dit 
sacrament, door de woorden van 
de priester, zijn vergeving schenkt 
en alle tekorten vergeeft. 
Wilt u een biechtgesprek? U kunt 
altijd contact opnemen met Pas-
toor of Kapelaan voor een privé 
biechtgesprek: Pastoor Lipsch 
06-54761208; Kapelaan Rajan: 06-
47755001
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Pastoraal / activiteiten

Het Koor
Het Sars-Cov-2 (coronavirus) werd 
vanaf begin maart 2020 als een 
pandemie erkend. Door opeen-
volgende periodes met toe- en 
afnemende besmettingen en 
de bijbehorende afgekondigde 
maatregelen bleef de koorzang en 
andere kooractiviteiten tot 1 janu-
ari 2022 praktisch onmogelijk. Dit 
had - en heeft nog steeds - grote 
gevolgen voor het functioneren 
van ons zangkoor. Uiteraard heeft 
het ontbroken aan de uitvoering 
van de kerntaak namelijk: de 
zang in de vieringen. In periodes 
met beperkte versoepelingen, 
zagen diverse leden toch af van 
een actieve deelname vanwege 
het aanwezige besmettingsge-
vaar. Voor onze dirigenten zijn 
de gevolgen van het wegvallen 
van hun reguliere werkzaamhe-
den zwaar en ingrijpend. Tijdens 
de periodes, waarin koorzang 
niet mogelijk was, heeft onze 
plaatsvervangende dirigent Sylvia 
Berghs, als solist en organist, de 
vieringen lange tijd op een zeer 
passende en mooie wijze kunnen 
ondersteunen. Uitgaande van 
ingestelde regels heeft het koor 
tijdens vieringen slechts enkele 
keren in een beperkte bezetting 
kunnen zingen. Vanaf november 
wordt - met een nog kleinere 

groep (4 personen) - in een aantal 
diensten gezongen. De hoop is 
erop gericht dat de pandemie in 
de loop van 2022 wegebt en het 
koor weer meer de normale activi-
teiten kan oppakken. Na meer dan 
2 jaar niet te hebben gezongen 
zal het koor, samen met de lei-
ding, zich flink moeten inspannen 
om dit te kunnen realiseren. Het 
koor bestond op het einde van 
2021 uit 10 leden; een afname 
van 2 leden.

Boekenmarkt
Op zaterdag 16 en zondag 17 
oktober 2021 opende de St. 
Martinuskerk in Horn wederom de 
deuren voor onze tweejaarlijkse 
boeken- en platenmarkt. In een 
prachtig versierde kerk konden 
honderden liefhebbers 2 dagen 
rondsnuffelen tussen duizenden 
boeken, LP’s, cd’s en DVD’s. Er 
was koffie en vlaai en door enkele 
vrijwilligers was er een bijzondere 
Maria expositie op het priesterkoor 
opgezet. Met beelden, versierin-
gen, tekeningen, schilderijen en 
uitingen van Maria devoties werd 
er een beeld geschetst van vele 
jaren Mariaverering. Al vroeg ston-
den op zaterdagmorgen de eerste 
liefhebbers voor de deur van de 
kerk en gaven daarmee de start 
aan 2 drukbezochte boekendagen 
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in onze kerk. De feestelijke ope-
ning van deze tweejaarlijkse boe-
kenmarkt werd op vrijdagavond 
15 oktober verricht op de kiosk 
tegenover de kerk, opgeluisterd 
door de 3 koren van Horn, Haelen 
en Buggenum. Het door het St. 
Laurentiusziekenhuis Roermond 
geschonken Mariabeeld werd 
tijdens deze plechtigheid onthuld 
en gezegend door Pastoor en 
Kapelaan en daarmee werd de 
boekenmarkt officieel geopend. 
Voorafgaand aan dit weekend 
was er op zondag 10 oktober in 
de kerk een plechtige Mariavie-
ring.
Al met al weer 2 geslaagde dagen 
en onze penningmeester Louis 

Vermeulen kon met een meer 
dan tevreden gevoel terugkijken. 
Ook dit jaar wordt de opbrengst 
geheel geschonken aan een 
goed en nobel doel. In onze kerk 
worden 2 mooie smeedijzeren 
sierpoorten geplaatst zodat be-
langstellenden ’s zomers de kerk 
kunnen bezoeken en bij Maria een 
kaarsje kunnen opsteken.
Een groot woord van dank spre-
ken wij uit aan alle vrijwilligers die 
deze Boekenmarkt 2021 mede 
mogelijk hebben gemaakt. Het 
was wederom een hele uitdaging, 
maar met vereende krachten is er 
weer iets moois tot stand geko-
men. Dank je wel aan jullie allen, 
het was heel bijzonder!

Federatievorming

Parochiefederatie KANA opge-
richt
Op 20 december 2021 is de 
Parochiefederatie KANA formeel 
opgericht. In praktisch opzicht 
werkt deze feitelijk terug tot 1 
januari 2021. De parochies Bug-
genum, Haelen, Horn en Nunhem 
werkten al vanaf 2014 nauw 
samen onder één bestuur. Mede 
op aandrang van het Bisdom, 
maar ook omdat het noodzakelijk 
is voor onze geloofsgemeenschap, 
is de samenwerking nu verder 
uitgebreid met de parochies Neer, 
Heibloem en Roggel.

Wat betekent dit voor onze 
parochie?
Voor de deelnemende parochies 
is thans één pastoor en één 
kapelaan beschikbaar. Dat veran-
dert niet met oprichting van de 
federatie.

De parochiefederatie kent één 
kerkbestuur, die het bestuur vormt 
van de federatie, maar ook van 
elke deelnemende parochie. De 
parochie blijft echter zelfstandig. 
Elke parochie heeft het recht om 
tenminste één bestuurslid in het 
bestuur te hebben. De kerngroe-
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pen, die wel al kenden, kunnen 
hun gewaardeerde werkzaamhe-
den voor de parochie voortzet-
ten met behulp van onze trouwe 
vrijwilligers. Beoordeeld zal nog 
worden op welke wijze de taken 
van de kerngroepen door samen-
werking met andere kerngroepen 
verder kan worden verbeterd.
We stappen over naar één geza-
menlijk financiële administratie 
en één exploitatie voor normale 
opbrengsten en kosten. De vermo-
gens (bezittingen, schulden) blij-
ven verbonden aan de parochie.

Voordelen van de parochiefede-
ratie
Bij een sterk gekrompen kerk past 
geen traditionele bestuurscultuur 
meer.
Inkomsten en uitgaven lopen uit 
de pas of dreigen uit de pas te 
gaan lopen. We kunnen kosten en 
opbrengsten delen.
Het wordt gemakkelijker om taak-
gespecialiseerde bestuurders te 
vinden (1 in plaats van 7)

Vermindering van druk bij pas-
toor en kapelaan, zodat zij meer 
beschikbaar kunnen blijven voor 
de parochianen.
Bestuur kan zich richten op beleid 
en verantwoording, de kerngroe-
pen op de uitvoering van taken in 
de parochie.
Boven-parochiële samenwerking 
biedt meer kansen, b.v. voor geza-
menlijke activiteiten.

Het bestuur vertrouwt erop dat 
wij met de vorming van deze 
parochiefederatie een goede, 
maar ook noodzakelijke stap 
hebben gezet ten behoeve van 
onze geloofsgemeenschappen in 
de parochies. Als we het samen 
doen, bestuur, kerngroepen en 
onze trouwe vrijwilligers, kunnen 
we het tot een succes maken in 
het belang van de parochianen 
van de deelnemende parochies in 
ons mooie Leudal.

Wim Engels
Federatiebestuur
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Social media

Parochiegegevens over 2021

Geachte parochianen,
Met gepaste trots mogen wij 
onze geheel vernieuwde website 
aan u presenteren. Niet alleen 
qua vormgeving is er het een en 
ander gewijzigd, ook de naam-
geving is veranderd en er zijn 3 
nieuwe parochies aangesloten. De 
totale federatie bestaat nu uit de 
7 parochies; Buggenum, Haelen, 
Heibloem, Horn, Neer, Nunhem 
en Roggel. Met deze nieuwe 
federatiesite beschikken we nu 
over een website die geheel up-to-
date is en waarin iedere parochie 
tot zijn recht komt met zijn lokale 
informatie.
U kunt er terecht voor allerlei 
kerkelijke informatie wat betreft 
dopen, huwelijk, uitvaarten, be-
dienen, gezinsbijdrage etc. Onze 
website is nu te vinden onder: 
www.federatiekana.nl en kies 

vervolgens uw eigen parochie. 
Laat u verrassen, een bezoek aan 
de nieuwe website is zeker de 
moeite waard.
Heeft u nog tips of vragen, vul het 
contactformulier op de website 
in en wij nemen zo snel mogelijk 
contact met u op. 

Ook op facebook zijn wij actief. 
Via dit medium houden wij u 
graag op de hoogte van het reilen 
en zeilen binnen onze federatie, 
dus binnen onze 7 parochies.
De facebookpagina is te vinden 
onder: www.facebook.com/fede-
ratiekana .
Like deze pagina en u blijft up-to-
date!

Wij wensen u veel leesplezier!

Haelen:

Aantallen    2021 2020 2019

Heilig 
Doopsel    

Heilig Vormsel

Eerste Heilige 
Communie

Huwelijken

Overlijdens

Horn: 

Aantallen    2021 2020 2019

Heilig 
Doopsel    

Heilig 
Vormsel

Eerste Heilige 
Communie

Huwelijken

Overlijdens
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Financiën

Kerkbijdrage (= Gezinsbijdrage)

2021 2020 2019

Parochiële 
Begraafplaats 
Haelen

Overzicht mutaties 
Columbarium 
Haelen

2021 2020 2019

59

3

1

1

19

Coördinator:   Louis Vermeulen, Penningmeester kerkbestuur
Haelen:   Hettie Klootwijk- van Dolen
   h-j.klootwijk@home.nl 
   tel: 0475-592080
Horn:    Louis Vermeulen  
   penningmeester.horn@federatiekana.nl     
   tel: 0475-582072

Als kerkgemeenschap ontvangen wij geen financiële steun van de over-
heid, waardoor onze parochie afhankelijk is van de gaven vanuit de 
kerkgangers. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van 
haar leden, mensen zoals u en ik. Doet u ook weer mee? Wij waarderen 
elke bijdrage. De richtlijn van het Bisdom is € 115,- per jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende bankrekeningnummers:  
 
Haelen: NL75 RABO 0118 600 508 t.n.v. Heilige Lambertusparochie 
Haelen                    
Horn: NL50 RABO0123 4011 00 t.n.v. Heilige Martinusparochie Horn
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Uw bijdrage aan de parochie is geheel aftrekbaar (zonder fiscale drempel) 
als u ervoor kiest deze gedurende vijf jaar vast te leggen. Dit hoeft tegen-
woordig niet meer via een notaris. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de penningmeester. Daarnaast hoeft u minder te betalen bij een eventu-
ele uitvaart of huwelijk indien u kerkbijdrage betaalt. 

20 jaar: In het weekend  € 550,-- door de week  € 250,--

10 jaar: In het weekend  € 275,-- door de week  € 125,--

  5 jaar: In het weekend  € 137,50 door de week  € 62,50

Gestichte Missen
H. Missen met een bepaalde intentie kunt u voor meerdere jaren vastleg-
gen in een Stichtingsacte. Dit betekent dat voor een bepaalde periode H. 
Missen worden opgedragen voor de gevraagde misintentie. De bedragen 
die hiervoor gelden (en vooruitbetaald worden) zijn:

Tarieven

Misintentie door de week €  12,50

Misintentie in het weekend/op een 
feestdag €  27,50

Dopen in de kerk €  35,--

Dopen in de St. Oda kapel €  60,--

Eerste Heilige Communie
€ 15,-- (boek) + € 25,-- (algemene 
kosten*)

Heilig Vormsel
€ 15,-- (boek) + € 15,-- (algemene 
kosten*) 

*De algemene kosten zijn niet verschuldigd als u het richtbedrag Kerkbij-
drage (€115,- per jaar) betaalt.

Tarieven federatie 2022
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Uitvaarten

Begraafplaats

Uitvaartdienst/avondwake/huwelijksmis2 € 475,--

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium,
of begraafplaats elders na voorafgaande kerkdienst € 75,--

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium,
zonder voorafgaande kerkdienst 2 € 475,--

Jubileumdienst buiten reguliere diensten € 300,--

Koorzang tijdens H. Mis/Avondwake
inclusief vergoeding dirigent € 110,--

2) Op het genoemde 
tarief wordt de be-
taalde kerkbijdrage 
van de laatste vier 
jaar in mindering 
gebracht

20 Jaar (2 urnen) € 650,-

Verlenging voor 10 jaar € 325,-

Urn bijplaatsen in graf € 75,-.

As verstrooiing strooiveld € 75,-

Grafrecht voor 20 jaar / 30 jaar € 600,- / € 900,-

Verlenging grafrecht voor 5 jaar/10 
jaar € 150,- / € 300,-

Voor toekomstige kosten 
verwijdering grafzerk € 175,- eenmalig.

Voor het delven van een 
enkeldiepgraf € 450,-

Delven dubbeldiep graf € 550,-

De basisgrafrechten voor de 
begraafplaats € 30 per jaar.

Voor kinderen wordt een 
lager bedrag in rekening 
gebracht.
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Haelen Haelen Horn Horn

BATEN 2021 2020 2021 2020

Kerkbijdragen 24.506 24.876 28.068 29.369

Collecten 1.604 2.191 3.497 2.949

Misintenties 590 915 1.221 1.681

Huwelijken en Uitvaarten 4.337 3.655 4.148 1.732

Overige kerkelijke diensten 987 931 1.095 0

Offergelden (kaarsen etc.) 1.154 1.040 2.822 1.826

Huren, pachten en renten 29.821 19.157 19.541 18.468

Begraafplaats 7.850 10.500 0 0

Bijdragen Gemeente Leudal 750 750 1.229 750

Rente 77 593 3 4

Verrekening cluster 39.894

Dividend 2.862 0

Giften 1.722

Collecten derden 394 494 506

Totale baten 66.713 56.779

Nadelig saldo 1.514 8487

72.070 104.996 68.227 65.266

Haelen Haelen Horn Horn
LASTEN 2021 2020 2021 2020

Kosten onroerend goed 20844 28237 16893 18140

Personeelskosten 22581 50335 30495 23761

Kosten eredienst 1782 2082 3559 7801

Kosten offerkaarsen 523 789 1664

Kosten pastoraal 660 574 1532 1218

Verplichte/vrijwillige bijdragen 9147 8340 9827 10077

Kosten begraafplaats 6334 7445 0 0

Beheerskosten 4568 5995 2962 3646

Bankkosten 132 163 790 624

Collecten derden 394 494 506

Totale lasten 66965 104454

Voordelig saldo 5105 542

72070 104996 68227 65266

Resultaten jaarrekening Federatie Kana 2021
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Buiten verwachting hebben we 
afgelopen jaar toch het hele jaar 
te maken gehad met beperkingen 
die betrekking hadden op het 
Covid-19 virus. Toch ben ik niet 
ontevreden over de behaalde 
resultaten binnen onze Federatie 
Kana. In het jaar 2021 zijn we 
reeds administratief een federatie 
en ziet onze boekhouding er dan 
ook heel anders uit dan voorheen. 
Dit jaar ziet u voor het eerst een 
gezamenlijke parochiegids van 
Horn en Haelen. 

Nu de resultaten: als eerste noe-
men we de Gezinsbijdragen. We 
mogen in Haelen en Horn trots 
zijn dat de bijdragen van onze 
parochianen nagenoeg gelijk zijn 
gebleven aan het vorig jaar 2020. 
Dank aan de trouwe deelnemers: 
zo houden we onze kerken in 
balans! In de collecten en misin-
tenties zitten over en weer niet te 
definiëren schommelingen, een 
en ander heeft beslist te maken 
met het wegvallen van diensten 
door enerzijds het winterschema 
en anderzijds door de pandemie. 
Wij zijn blij dat ondanks alles veel 
families gekozen hebben voor 
een uitvaart in het eigen dorp 
om op een mooie manier toch 
afscheid van een dierbare ook 
in corona tijd te kunnen nemen. 
Geregeld mogen wij dan ook van 
onze priesters vernemen dat de 
nabestaanden blij zijn dat zij voor 
een uitvaart in de kerk gekozen 
hebben. Dit resulteert dan ook in 
een positieve opbrengst. Typisch 
is dat er in Horn beduidend meer 

kaarsen branden dan in Haelen, 
men zou bijna zeggen in Horn 
hebben ze het harder nodig. In 
Horn gaat men het komende 
voorjaar de kerk zo inrichten dat 
in de zomermaanden een kaarsje 
opgestoken kan worden in de 
Mariakapel zonder in de kerk 
te kunnen. In het voorportaal is 
een nieuwe smeedijzeren poort 
geplaatst zodat de kerk ook open 
kan blijven voor een kijkje vanuit 
het portaal. De investering wordt 
betaald door de opbrengsten van 
de boekenmarkt die netto een 
aardig bedrag heeft opgebracht 
om dit te kunnen realiseren. 

Zonder inkomsten vanuit eigen-
dommen konden onze kerken al 
lang niet meer het hoofd boven 
water houden. Dit ziet u in de 
post “Huren, pachten en renten”. 
U ziet in Haelen een uitschieter 
ten opzichte van Horn, dit komt 
door het feit dat men nu een 
gedeelde huurwaarde ontvangt 
van € 8.000,00 voor de woning 
van onze kapelaan. In het jaar 
2020 is dit wel verrekend maar 
niet zichtbaar in de cijfers. Goed 
rentmeesterschap ligt hieraan ten 
grondslag. De oude pastorie aan 
de Burg. Aquariusstraat in Haelen 
is, net zoals de oude pastorie aan 
de Kerkstraat in Horn, structureel 
verhuurd. Van oudsher bezitten 
beide kerken nog gronden die 
verpacht worden. Dit is voor Hae-
len en Horn een substantiële bron 
van inkomsten die samen bijna 
€ 50.000,00 bedraagt.

Toelichting resultaten rekeningen Haelen en Horn 2021
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De begraafplaats is voor Haelen 
tot nu toe een goede bron van 
inkomsten, mede door het feit 
dat veel vrijwilligers hun steentje 
bijdrage aan het onderhoud. De 
begrafenisrechten worden apart 
gehouden om zo in de toekomst 
ook nog de begraafplaats in 
goede staat te kunnen houden.

De Martinusparochie in Horn 
heeft weliswaar een begraafplaats 
nabij de kerk, echter deze wordt al 
sinds er in 1978 een algemene be-
graafplaats aan de Haelerweg is, 
geëxploiteerd door de gemeente 
Leudal, terwijl enkele vrijwilligers 
van de parochie het onderhoud 
bijhouden en het groot onder-
houd eenmaal per jaar door de 
gemeente wordt uitgevoerd. De 
gemeente stelt het materieel ter 
beschikking.

Gemeentelijke subsidie bestaat 
voor alle parochies uit een subsi-
die van € 750,00 jaarlijks. Onlangs 
kregen we van de gemeente te 
horen dat de subsidie in 2024 
eindig zou zijn. 12 jaar geleden 
heeft de gemeente ook reeds een 
poging gedaan hiertoe. De paro-
chies van ons dekenaat zijn een 
gezamenlijk bezwaarschrift aan 
het voorbereiden hiervoor.

Dan de lasten: de kosten onroe-
rend goed blijven hoog, dit komt 
enerzijds door de hoge ener-
giekosten, anderzijds de hoge 
verzekeringspremies. In een op 
te stellen beleidsplan zullen we 
uiteindelijk beslissingen moeten 
nemen om op deze kosten en 
andere royaal te bezuinigen, een 
taak voor het nieuwe federatiebe-
stuur. 

De persoonskosten zijn dit jaar 
niet te vergelijken daar we de 
beide priesters door de 7 paro-
chies gezamenlijk bekostigen. 
Echter naar rato wel gelijk.
Op de kosten eredienst en pas-
toraal wordt zoveel als mogelijk 
bezuinigd, hier valt geen winst te 
halen.

De verplichte en vrijwillige bijdra-
gen zijn de lasten die we hoofd-
zakelijk aan het bisdom dienen af 
te dragen. Voor Haelen bedragen 
die over 2021 plusminus 
€ 8500,00 en voor Horn 
€ 8700,00.

Tevens dragen we bij aan de kos-
ten van het dekenaat per parochie 
plusminus € 550,00. In de post 
beheerskosten zit in Haelen een 
bedrag van bijna € 1700,00 aan 
makelaarskosten, gemaakt voor 
bemiddelingskosten in de verhuur 
van de pastorie aan de Aquarius-
straat. Verder bestaan deze kosten 
uit kantoor, drukwerk, website, 
porto en telefoonkosten. Dan is 
er nog te melden dat wij onze 
bankgelden, door het wegval-
len van de rente, voor een deel 
belegd hebben in een pool bij de 
Rabobank. Afgelopen jaar heeft 
dit geresulteerd in een rendement 
van 4,8%. Natuurlijk houden wij 
hier de vinger aan de pols.

Penningmeester Federatie 
KANA,
Louis Vermeulen.
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OVERZICHT MET DE KERKEN VAN 
ELK DORP UIT DE FEDERATIE 

Meer weten? Kijk op onze site: www.federatiekana.nl

St. Aldegundis Buggenum
Dorpstraat 38
6082 AP Buggenum
buggenum@federatiekana.nl

St. Lambertus Haelen
Kerkplein 13
6081 BA Haelen
haelen@federatiekana.nl

St. Isidorus Heibloem
Pater van Donstraat 4
6089 NP Heibloem
heibloem@federatiekana.nl

St. Martinus Horn
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
horn@federatiekana.nl

St. Martinus Neer
Kerkplein 4
6086 BK Neer
neer@federatiekana.nl

St. Servatius Nunhem
Kerkstraat 18
6083 AE Nunhem
nunhem@federatiekana.nl

St. Petrus Roggel
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel
roggel@federatiekana.nl
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Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen 
regelen zodat uw dierbaren weten wat u wenst bij uw overlijden. Deze 
verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. Mogelijk kunt u het 
ook als codicil bij uw testament leggen. 

1. Indien ik ernstig ziek ben of in de eindfase van het leven kom te 
verkeren, wens ik: 
o De ziekenzalving te ontvangen
o Geen pastorale bijstand

2. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaartviering:
o Aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake
o Geen viering of avondwake aan de vooravond van de uitvaart/
crematie

Op de dag van uitvaart/crematie wens ik:
o Een Heilige Mis in de parochiekerk
o Tijdens de Mis de aanwezigheid van een koor
o Alleen een samenkomst in het crematorium
o Bij alleen een crematie wel/geen* aanwezigheid van een Priester

3. Ik wens wel/niet* een zeswekendienst

Aldus opgemaakt op ………………………. (datum)
te ………………….… (plaats)
Voorletters en naam: …………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………….

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

Pastorale wilsverklaring
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