
  
BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 

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

PAROCHIE NIEUWSBRIEF  01 Juli– 31 juli 2022 

 
 
 

Lourdes  
Wij willen nog eens uw extra 
aandacht vragen voor de bedevaart 
per bus naar Lourdes van 05 sept. t/m 
13 sept. a.s. vanuit ons eigen cluster 
en o.b.v. de pastoor Lipsch. Het zou 
fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen 
uit onze federatie Kana deelnemen. 
Deze reis is een aanrader, vooral ook 
omdat ze georganiseerd is voor 

mensen uit onze eigen parochies, met een eigen priester. Wat zou het fijn 
zijn als we met een volle bus ‘bekende parochianen’ uit ons eigen dorp en 
uit de omliggende dorpen, bij Maria in Lourdes op bezoek kunnen gaan. 
Naar Lourdes, de plaats ‘waar de hemel de aarde raakt.’ 
U kunt zich nog steeds aanmelden, uiterlijk tot 1 augustus, de informatie 
vindt u achter in de kerk of bij Nancy Smeets tel: 0475 581519. 
 

Bijbelavonden 
In juli en augustus zijn wegens vakantie geen Bijbelavonden. We beginnen 
weer in september, en ook dan is de avond geheel gratis toegankelijk en 
iedereen van harte welkom.  

 

Doopvoorbereiding in federatie Kana in de parochiezaal in Heythuysen 
Adres: Biesstraat 2a. Noteert u alvast de aangegeven data t/m december 
2022. De eerstvolgende voorbereidingsavond vindt plaats op dinsdag 13 
september; dinsdag 11 oktober; dinsdag 08 november en dinsdag 13 
december; telkens van 20.00- 21.30 u. Biesstraat 2a 6093 AD Heythuysen. 
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. 

mailto:dopen@federatiekana.nl


De Ziekencommunie of Thuiscommunie 
Wordt nog elke maand op verzoek gebracht. Bent u ziek of slecht ter been 
b.v. of u kunt erg moeilijk in de kerk komen, dan brengen wij de communie 
graag bij u thuis. Doorgaans rond elke 1e vrijdag van de maand. U kunt zich 
aanmelden bij uw eigen parochiecentrum. Tel. nummers en e-mail adressen 
vindt u op de laatste pagina van dit nieuwsblad. 
 

Bloemen voor Maria 
Het is alweer een tijd geleden dat we het onder uw aandacht hebben 
gebracht. Bloemen voor Maria zijn nog steeds welkom, u kunt ze brengen op 
donderdag- of vrijdagmorgen, maar u kunt ze ook achterlaten in de 
Mariakapel waar een emmer met water staat. Uit dankbaarheid voor haar 
zorg om ons, voor haar voorspraak of zomaar om haar te eren. Het kunnen 
veldbloemen zijn, een boeketje uit de tuin of een geldelijke bijdrage. Het is 
allemaal welkom. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de 
bloemenhulde voor Maria, onze moeder. 
 

Haelen: nieuw gevelkruis.                                      
Het is al jaren een doorn in het oog, het grote kruis dat 
meteen je blik vangt als je de kerk nadert. Slecht in de 
verf, gebladderd, met splinters en barsten en vaal door 
jarenlang zon en regen, die hun werk hebben gedaan. 
Restaureren bleek echter een onmogelijke opgave.  
Op tweede Pinksterdag hangt het er opeens. Een 
prachtig nieuw kruis. Weliswaar een maatje kleiner, 
maar het glanst in de zon en met zijn lichtere kleur 
trekt het meteen alle aandacht. Aansluitend aan de 
Pinkstermis heeft Kapelaan Rajan, vergezeld door alle 
kerkgangers, het nieuwe kruis ingezegend. Het was en 
korte maar een mooie plechtigheid, alleszins de moeite waard  om er bij te 
mogen zijn. Vanaf deze plek: alle dank aan de gulle anonieme sponsor. 
 

Dekenale bedevaart naar Pater Karel van St. Andries 
Dinsdag 21 juni jl. was er eindelijk weer de mogelijkheid om vanuit ons 
dekenaat Thorn op bedevaart te gaan. Samen met mensen van de clusters 
Emmaüs en Tabor en federatie Kana en de parochiepriesters. Geen verre 
reis, maar waarom zou je het ver zoeken als ons eigen Limburg zo een 
markante heilige binnen haar eigen contreien herbergt. Pater Karel Houben 



van St. Andries is dus een echte 
‘heilige van ons’. Geboren en getogen 
in Munster- Geleen in 1821. Als 
priester uitgezonden naar Engeland 
en Ierland waar hij in 1893 is 
overleden en begraven. Op zijn 
voorspraak zijn vele zieken genezen, 
bedroefden getroost, en hij was vele 
mensen tot steun. Van heinde en 
verre kwamen de mensen naar Pater 

Karel (father Charles), ‘de man met de helende handen’, om genezing en zijn 
gebed te vragen. Aanleiding  voor de keuze van deze bedevaartplaats was 
het uitroepen door paus Franciscus van het heilig jaar voor de Pater Karel-
kapel die in zijn geboortehuis is gevestigd en voor klooster Mount Argus in 
de Ierse hoofdstad Dublin, waar pater Karel jarenlang woonde, werkte en 
goed deed en waar hij ook is begraven. Alle bedevaartgangers beleefden, als 
vanouds, een prachtige ontspannen dag. Met een mooie H. Mis in Sittard en 
middaggebedsdienst in de Pater Karelkapel. En vooral ook stond de  
ontmoeting met mensen uit de clusterparochies centraal. Voor het vertrek 
naar huis kon men een speciale zegen en handoplegging ontvangen van de 
onlangs gewijde priester Kapelaan Francis van cluster Emmaüs. 

Opbrengst collecten Vastenaktie  
Horn: Solidariteitsmaaltijd: €198,70;  Collectebus kerk €307,38; Goede 
doelen €684,65 
Haelen: Collectebus kerk €287,75  Goede Doelen: €747,55 

Opbrengst collecten Ned. Missionarissen Pinkstercollecte 

Horn: Kerkdeurcollecte: €81,40. Aan alle gulle gevers onze oprechte dank. 

 
 GEDOOPT 
 
 
 

 

Haelen: 
 Guilliano Smeets, Napoleonsweg Horn 

Buggenum: 
Lotte Mulders, Herten 

Nunhem: 
Matthijs Piepers, Heel 

Bowie Coco Damen, Bergstraat Buggenum 
 

Proficiat en moge jullie leven lang en gelukkig zijn 



 

 OVERLEDEN  

 Neer / Buggenum:  

 dhr. Thij Rulkens, Neer  

Horn: 

mw. Truus Jetten, 99 jaar v.h. Maaslandstraat 
 

Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede  

 

 
 GAAN TROUWEN  
 
 
 

 

Nunhem:  
 Patrick Huberts en Lieke Heijnen, Beegden 

 

Servaasberg 12-8-2022  13.00 u. 

 

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 augustus is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VÓÓR 20 JULI  Bij voorbaat dank. 

H. Missen in onze parochiekerken 

Vrijdag 01 juli  
Horn 09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf 1e vrijdag 

-voor het welzijn van alle bewoners van Daalakkerserf 
-voor vrede i.d. wereld en in het hart van alle mensen  

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

Zaterdag 02 juli 
Haelen  18.00 u. H. Mis in de kerk 

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
http://nunhem.nl/live
https://www.facebook.com/nunhemkroniek


Tevens dankviering 
communicanten 

-Elly Corstjes-Verstappen en dochter Marie José 
-Ans Beurskens-Heltzel 
-Lodewijk van Baal 

Buggenum 19.00 u. H. Mis in de kerk 
-voor alle zieken en overledenen van onze parochie 

 

Zondag 03 juli            
Nunhem  09.30 H. Mis in de kerk 

-zielenrust van Christine Adams-Van de Laarschot 
Horn 

Aansluitend dank-

middag voor de 

vrijwilligers 

Beatrixzaal  

11.00 u. H. Mis in kerk Dank-je-wel viering van de 

 communicanten en voor alle parochievrijwilligers 

-uit dank en om Gods zegen voor de communicanten 

-als dank voor alle parochievrijwilligers 

-Harrie van Ass 
 

Dinsdag 05 juli                                                                            

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 06 juli 

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

 

Donderdag 07 juli          

Haelen 09.00 u. H. Mis in de Kerk  
 

Zaterdag 09 juli 
Horn   17.45 u. H. Mis in de kerk 

-voor het welzijn van al onze parochianen 
-voor allen die op vakantie zijn, om een behouden 
 thuiskomst 

Nunhe: 19.15 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Gemma Meddens 
-zielenrust Johannes Verstegen en Catharina 
Ingenhut 

 

Zondag 10 juli 
Buggenum 09.30 u. H. Mis in de kerk 

-voor alle zieken en overledenen van onze parochie 



Haelen 
 
 
 

Doop: Odakapel 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
-Harry Krabbenborg 
-Liesbeth Frenken-van de Heuvel 
 

Xess Xava Verstegen, Bosrand Haelen 
 

Dinsdag 12 juli 

Horn 09.00 u. H. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 13 juli 
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

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

 

Donderdag 14 juli             
Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Zaterdag 16 juli 
Haelen 
 
 
 
 
 
 
 

Nunhem: Kapel  

18. 00 u. H. Mis in de kerk 
- Jos Pipers vwg verjrd. en huwelijksverjrd 
-Miep Ververs-Reulen 
-Pierre Mols 
-Jac. Verstappen 
-Tiny Rijks-Roost 
-Mariet Baats-Neesse 
 

Doop:     Danée Stemkens (Eghel) 
Buggenum 19.00 u. H. Mis in de kerk 

-voor alle zieken en overledenen van onze parochie 
 

Zondag 17 juli       
Nunhem 
 
 

Doop: Kapel 

09.30 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Matthias Adams en Anna Franssen 

 

Mikky Schuman, Roermond 
Horn    
 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
-1e jrd. voor Truus Giebels-Naus 
-Toos Maessen-Huijskens 
-Margriet Kierkels-Janssen 
-Christien Dings 

 

Dinsdag 19 juli 



Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Woensdag 20 juli 

Nunhem  09.00 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust Christine Adams - Van de Laarschot 
-zielenrust van pastoor Bryan Houghton 

 

Donderdag 21 juli             

Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk 
  

Zaterdag 23 juli         Begin van het zomerrooster betekent: één H. Mis                                                               

op zaterdag en één H. Mis op  zondag 

Horn GEEN VIERING                                             zomerrooster 

Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk         voor het gehele cluster 
-zielenrust van Matthias Adams en Anna Franssen 

 

Zondag 24 juli 
Buggenum 
 

GEEN VIERING                                             zomerrooster 
dank-je-wel feest voor alle parochievrijwilligers 

Haelen 
 

11.00 u. H. Mis in de kerk        voor het gehele cluster 
-Jochem Heinz 
-overleden Fam. Mevissen-van Horen 

 

Dinsdag 26 juli    

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 27 juli 
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

-zielenrust van pastoor Petrus Adams 
-zielenrust van Christine Adams van de Laarschot  

Donderdag 28 juli 

Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Zaterdag 30 juli 

Haelen Geen viering                                                                                                 zomerrooster 

Buggenum 
zang: Schola 

19.00 u. H. Mis in de kerk         voor het gehele cluster 
- gest. jaardienst voor Madeleine Geraets 

 

Zondag 31 juli             

Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk 
-uit dankbaarheid ter ere van St. Servatius 



Horn 
zang: Schola 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
-gest. jrd. Anna Meevissen & ouders Meevissen-Graef 
-gest. jrd. Alphons en Cornelia Link-van Loon 
-overl. ouders Magnée-van Voorst tot Voorst 
-Truus Giebels-Naus 
-Annie Smeets-Cox 
-Jac Wijnands 

 

 

Ierse Reiszegen: 

Moge de weg je tegemoet komen. 

Moge de wind altijd in je rug zijn. 

Moge de zon warm op je gezicht schijnen, 

de regen zacht op je velden vallen. 

Moge de zon je dagen verwarmen, 

de sterren je nachten verlichten. 

Moge de bloemen bloeien langs je pad. 

Moge je huis alle stormen doorstaan. 

En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien, 

moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand. 
 

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: 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 

 
 

mailto:pastoor@federatiekana.nl
mailto:Kapelaan@federatiekana.nl
mailto:haelen@federatiekana.nl
mailto:horn@federatiekana.nl


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                          
 

mailto:nunhem@federatiekana.nl

