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Let op de gewijzigde emailadressen van de parochiekantoren! 

Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van de nieuwsbrief. 

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. Daarom is in het Bisdom Kuzhithurai (in India) 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.  

Om deze opvang te realiseren is veel geld nodig. Daarom ook zal kapelaan 

Rajan de parochies in ons dekenaat bezoeken om daar te spreken over 

deze opvang.  In de kerken van onze federatie willen we dit initiatief van 

harte ondersteunen en daarom dat we vragen om uw bijdrage voor dit 

goede doel. Overmaken voor de vastenactie kan natuurlijk ook: 

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

o.v.v. Pope Francis Home. 



Zalig Pasen! 

Namens het Kerkbestuur van onze federatie en de kerngroepen van 

Roggel/Heibloem en Neer wensen Kapelaan Rajan en pastoor Lipsch u een 

Zalig Paasdfeest! 

Oud-pastoor Jan Deckers overleden 

In Baexem is op woensdag 16 maart oud-pastoor Jan Deckers overleden. 

Hij was in het verleden onder meer pastoor van Linne, Maasbracht-Beek 

en van Nys- en Wahlwiller. Vanaf 3 juli 2000 is hij met emeritaat gegaan 

en vanuit zijn woonplaats Neer en later Roggel heeft hij nog vele jaren in 

de regio zijn diensten aangeboden. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet 

ook in onze parochies. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Paascommunie 

Zoals gebruikelijk zullen we rondom Pasen ook weer de Communie 

rondbrengen naar iedereen die niet in  de gelegenheid is om met Pasen 

naar de kerk te komen. Dit zal gebeuren op woensdag 20 april, de 

woensdag na Pasen. Hierdoor komt de thuiscommunie van begin april en 

mei te vervallen. Wilt u zich aanmelden hiervoor dan kan dat uiterlijk  

maandag 11 april via Mia Moonen (Heibloem) 0475-495101, Annie Segers 

(Neer) 0475-593089 en Toos en Sjra Jegers (Roggel) 0475-492632.  

Openstelling Mariakapel kerk Neer 

Zoals gebruikelijk is vanaf Pasen (17 april),  tot aan 

Allerheiligen van dit jaar, de buitendeur van de Mariakapel 

achterin de kerk van Neer weer dagelijks overdag geopend 

voor een stil gebed en het opsteken van een ka ars.  

Doopsels 

Op 20 maart mocht Tim Verheijen in onze parochiekerk in Neer het 

sacrament van het Doopsel mogen ontvangen. We feliciteren Tim, zijn 

ouders, peetouders en alle familieleden met deze belangrijke stap in zijn 

leven! Het opgeven voor een doopsel in onze parochies in Heibloem, Neer 

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



Motor- en brommerzegening in Roggel 

We mogen weer:  de jaarlijkse 

motor- en brommerzegening. Sinds 

2010 organiseren wij in Roggel op 

Koningsdag 27 april een motor- en 

brommerzegening, voorafgegaan 

door een openlucht H. Mis. Na de 

zegening zijn er zowel voor 

motoren alsook voor brommers 

routes uitgezet. De H. Mis is 

gepland om 11.00 uur, met aansluitend de zegening  

Organisatie Motor- en brommerzegening Roggel 

 

Synodale weg 

Paus Franciscus droomt van een nieuwe 

toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft 

wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen 

samen op weg gaan om het evangelie in 

praktijk te brengen. Daarom heeft hij een 

proces van verandering in gang gezet, waarin 

ontmoeten, luisteren en onderscheiden een 

belangrijke rol spelen. Om dit doel te 

bereiken heeft de paus een synode 

uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.  

In de synodale weg in ons Bisdom zijn drie thema’s uitgekozen waar bij 

wordt stilgestaan, te weten: vieren, vervolgens leerling en missionair zijn en 

tenslotte kerk en samenleving. In ons dekenaat Thorn willen wij pp 

donderdag 7 en 21 april de laatste twee thema’s bespreken tijdens een 

bijeenkomst in de St. Severinuskerk in Grathem. Hiervoor bent u van harte 

uitgenodigd, meer informatie, ook over het aanmelden hiervoor, vindt u op 

onze website onder het kopje nieuws. 



Dekenale bedevaart naar Sittard en Munstergeleen 

 Nu de beperkingen door Corona grotendeels voorbij 

zijn, zal er ook weer een dekenale bedevaart 

georganiseerd worden. Dit jaar blijven we wel in eigen 

land. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer 

opstappen in eigen dorp en de rollator kan mee in de 

bus. 

Wilt u graag een keer naar Pater Karel gaan in Munstergeleen? En                                                                       

dan met pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen                                              

Dekenaat Thorn. Dat kan op dinsdag 21 juni 2022. 

We beginnen met een H. Mis in Sittard en na de lunch-pauze rijden de 

bussen naar Munstergeleen, waar Pater Karel Houben vereerd wordt. 

 Heenreis vanaf 8.30 uur, afhankelijk van de opstapplaats. De juiste 

opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn. 

 Terugreis: Vertrek vanuit Munstergeleen om ca. 16.00 uur. 

 Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee 

is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen. In Sittard zijn 

voldoende eetgelegenheden en u kunt ook zelf brood meenemen. 

 Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk (en / of in het 

parochiecentrum). Voor de goede orde is het wel wenselijk, dat u het 

Aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt. 

Aanmelden graag vóór 1 mei bij uw eigen parochie(-kantoor).  

 

Bezoek Bisschop Smeets aan Roggel 

Op zondag 20 maart heeft onze Bisschop een bezoek gebracht aan Roggel 

en daar de H. Mis met ons meegevierd. In het begin van de Mis heeft hij de 

aanwezigen toegesproken en uitleg gegeven over Mozes en de ontmoeting 

met God in de eerste lezing die we vandaag in de eucharistieviering 

mochten horen.  



Aan het einde van de Mis heeft onze pastoor namens de aanwezigen de 

Bisschop toegesproken en in herinnering geroepen hoe Mgr. Smeets aan 

het begin van zijn periode als Bisschop ook 

Roggel heeft bezocht. Ook drukte de 

Pastoor onze verbondenheid als parochie 

uit, we voelen ons verbonden met de 

Bisschop, zijn familie en allen die voor hem 

zorgen. Hierna richtte de Bisschop zich 

met een persoonlijk woord tot de mensen 

die waren samengekomen. Hij sprak dankbaarheid uit voor de mooie, 

verzorgde eucharistieviering en de ontvangst in Roggel. De Bisschop 

nodigde de aanwezigen uit om, indien mogelijk en gewenst, na de zegen 

even naar voren komen voor een korte persoonlijke ontmoeting. Velen 

grepen deze uitnodiging aan om Mgr. Smeets te groeten en even een kort 

persoonlijk woord met de Bisschop te wisselen.  

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

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

parochiekantoor door te geven VOOR 20 april. 

 

ZATERDAG 2 APRIL 
NEER: 

 
 

NEER: 

14:00 UUR H. MIS  
Herdenkingsdienst voor Toos Janssen – Moonen 
 

19:00 UUR H. MIS - Vervalt vanwege winterschema 
 

ZONDAG 3 APRIL 

ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS 
- Jaardienst  voor Truus Moors-Mevissen 
 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

Foto overgenomen met toestemming van 
Delta Limburg 



WOENSDAG 6 APRIL 

NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 
- voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging, speciaal  voor Trees Simons - 
Veerkamp en voor Truus Frenken – Rijs, die onlangs 
overleden zijn. 
- voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 9 APRIL 

ROGGEL: 19:0 UUR H. MIS MET ZEGENEN VAN DE PALMEN 
 

ZONDAG 10 APRIL: PALMZONDAG 
NEER: 9:30 UUR H. MIS MET ZEGENEN VAN DE PALMEN 

- 6-wekendienst voor Truus Frenken – Rijs 
- H. Mis voor Truus Muijres – Roosen 
- Jrd. voor Jan Geraets en Lien Geraets – Vissers 
- Jrd. voor Sjeng Derikx en Toke Derikx – Geenen 
- Jrd. voor Piet Dorssers en Stien Dorssers – Vestjens 
- Jrd. voor Gritha Hermans 
- Jrd. voor Pierre Verhaeg en zoon Harrie Verhaeg 
 

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS MET ZEGENEN VAN DE PALMEN 
- voor alle zieke mensen 

WOENSDAG 13 APRIL 
NEER: 9:00 UUR H. MIS 

- voor bisschop Harrie Smeets en voor alle priesters, die 
in ons bisdom werken 
 

DONDERDAG 14 APRIL: WITTE DONDERDAG 

NEER: 19:00 UUR H. MIS 
– voor het welzijn van de parochie 
 

VRIJDAG 15 APRIL: GOEDE VRIJDAG 

ROGGEL: 
 

ROGGEL: 

14:00 UUR KRUISWEG 
 

19:00 UUR HERDENKING VAN HET LIJDEN EN STERVEN 
VAN JEZUS CHRISTUS 
 
 
 
 



ZATERDAG 16 APRIL 
NEER: 19:00 UUR PAASWAKE 

- voor Wiel Vestjens, Truus Vestjens-Gommans en Peter 
Schoemakers 
- Jrd. voor de overleden familie Hillen – van de Boel 
- Jrd. voor Christina Severins – V estjens en Pierre 
Severins 
- Jrd. voor Harie Vestjens 
- Jrd. voor Christina Geujen 
- Jrd. voor Ton Dirks en Iet Dirks – Segers 
- Jrd. voor Annie Martens-Bruinen en Frans Martens 
 

ZONDAG 17 APRIL: PASEN  
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS 

Jaardienst 
– voor Nelis van den Boogaard en Lies van den 
Boogaard-Philipsen 
– voor Sjaak Roost 
 

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS 
- voor alle vluchtelingen 

 

MAANDAG 18 APRIL 
NEER: 9:30 UUR H. MIS 

– voor de kinderen die op Hemelvaartdag in Neer hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen 
 

WOENSDAG 20 APRIL 
NEER: 9:00 UUR H. MIS 

- voor (zover mogelijk) een goed herstel van de mensen, 
die verblijven in ziekenhuis of verpleeghuis 
 

ZATERDAG 23 APRIL 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS 

- jaardienst  voor Ludovicus Janssen en Maria Boonen 
- Misintentie  voor Jan Janssen 
 

ZONDAG 24 APRIL 
NEER: 9:30 UUR H. MIS 

– voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in de 
Oekraine 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 



WOENSDAG 27 APRIL 
NEER: 9:00 UUR H. MIS 

- voor Koning  Willem Alexander, zijn gezin en de 
andere leden van het Koninklijk huis 
- voor een mooie feestdag 
 

ROGGEL: 11:00 UUR H. MIS MET AANSLUITEND 
MOTORZEGENING 
 

ZATERDAG 30 APRIL 
NEER: 19:00 UUR H. MIS 

–  voor alle vrijwilligers, die in onze parochies 
meewerken 
 

  
  

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 0144.2927.18  
 

Parochie H. Martinus Neer:  

Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968  

Parochiekantoor/ Parochiehuis: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968  

Email: neer@federatiekana.nl  

Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 

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 0144.2036.34  
 

mailto:kapelaan@clusterkana.nl

