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Wat vieren we met Pinksteren? 

Elk jaar vieren we 50 dagen na Pasen 

Pinksteren, een belangrijk feest waarbij het 

toch niet altijd duidelijk is wat we vieren. De 

naam van het woord is afgeleid van het 

Griekse pentekostè, dat 50 betekent. Met 

Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als 

een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook 

wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling 

‘volgegoten’ werden met God. Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat 

God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren we 

met Pinksteren: dat we vervuld mogen worden van Gods geest. Jezus’ eerste 

volgelingen hadden, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna 

opgestaan, tijd nodig om alles wat er gebeurd was te laten bezinken. Ze 

moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze echt 

openstaan voor de nieuwe situatie.  

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde 

zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de 

gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze 

vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment wisten ze dat 

God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de volgelingen in 

allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote 



daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan 

bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk. 

Wie is die heilige Geest? 

Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. 

Dat klinkt misschien raar, maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord 

bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je opbouwen uit de drie 

primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel en 

blauw tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit. 

Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles 

begint. God de Zoon legt contact. God de heilige Geest komt bij je binnen. 

De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in mensen zelf werkt.  

Pastoor Patrick Lipsch 

COMMUNICANTJES  

Haelen: op 15 mei jl. ontvingen 14 kinderen van basisschool ‘De Leerlingst’ 

de 1e H. Communie: Milan Bongers, Finn Cillekens, Jesse Dings, Majka 

Geukemeijer, Finn Luijten, Fer van Mechelen, Lonn Mennen, Karsten 

Muijres, Sterre Roumen,  Bente Schreurs, Emke Schreurs, Lonneke  Nellen, 

Nicole Struzinski en Jowendley Verhoeven.  

Van harte gefeliciteerd voor jullie allemaal en voor jullie familie. 

In Horn mochten 13 kinderen van basisschool “De Mussenberg” op 26 mei, 

Hemelvaartsdag, voor de 1e keer de H. Communie ontvangen:  Lisa Collin, 

Jaylinn Haex, Sophie Heinen, Romy Kneepkens, Fieke Peeters, Lieke van Roij, 

Jasper Rolink, Beau van Rossum, Daan Schreurs, Jesse Schulpen,  Wessel 

Teeuwen, Jason Theeven en Pieter Ververs. Ook aan jullie en aan je familie, 

allemaal van harte proficiat en Gods zegen voor een mooie toekomst. 
 

Horn: in onze parochiekerk is de kapel in gebruik genomen die speciaal 

gewijd is aan Maria. Zeker in de meimaand, maar ook in de andere maanden 

van het jaar willen wij Maria vereren. U kunt alle dagen binnenlopen, (de 

deuren staan open) om bij Maria even stil te worden, in het bijzonder te 

denken aan een dierbare die haar hulp nodig heeft, die je met een kaarsje 

wil gedenken of gewoon even haar aandacht vragen en te bedanken voor 



haar zorg om ons. Kijk ook eens naar de prachtige poort die toegang geeft 

tot de kerk zelf. Door de grote poort heeft u zicht op de kerk. Iedereen is 

welkom. 
 

Processie Hornerheide: zondag 12 juni mag het eindelijk weer. 

Sacramentsprocessie op Hornerheide. Een traditie van jaren. De morgen 

begint met een H. Mis om 10.00 uur in de aula van Evers Uitvaarthuis, 

waarin ook een rol is weggelegd voor de 1e communicantjes van dit jaar. 

Natuurlijk lopen zij ook mee in de processie en strooien zij bloemblaadjes 

waar de priester met het Allerheiligste gaat. De communicantjes kunnen 

zich aanmelden via Karlijn Peeters. Wij hopen dat alle kinderen meedoen en 

present zijn. Maar ook papa’s en mama’s, broertjes en zusjes zijn van harte 

welkom.  
 

Op zondag 19 juni wordt in de openlucht de H. Mis 

gevierd bij het St. Jozefkapelletje aan de 

Haelerweg/Molenweg Een mooi gebruik dat om de 

5 jaar wordt opgepakt door buurtvereniging ‘De 

Molens’. Wij nodigen u dan ook van harte uit aan 

deze H. Mis die om 11.00 uur begint, deel te nemen. Het thema is: (hoe 

toepasselijk op Vaderdag) ‘H. Jozef, Vader’.  

Al uw intenties kunnen voor deze viering gewoon opgegeven worden bij 

het parochiecentrum. Telefonisch of schriftelijk via tel: 0475-581234 of e-

mail: horn@federatiekana.nl 

Alle parochies: Bijbelavond: de eerstvolgende maandelijkse Bijbelavond 
vindt deze maand plaats in Haelen. Op (let op) MAANDAG 27 juni om 
20.00 uur in het p.c. bij de kerk. Gespreksleider is een van de 
parochiepriesters. De toegang is geheel gratis en iedereen is 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 avond vindt plaats op dinsdag 14 juni, vervolgens 
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. 
 
Lourdes: Wij willen ook nog uw extra aandacht vragen voor de bedevaart 
per bus naar Lourdes van 05 tot en met 13 sept. a.s. vanuit ons eigen cluster 
en o.b.v. pastoor Lipsch. Het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen uit 
onze federatie Kana zouden deelnemen. U kunt zich nog steeds aanmelden, 
de informatie vindt u achter in de kerk of bij Nancy Smeets tel: 0475-
581519.  
 
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. Telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de 
laatste pagina van dit nieuwsblad. 

 
 
 

GEDOOPT 

 

Haelen: 
Job Schellen, Gouverneur Houbenstraat Haelen 

Chantalle Thoolen en Julien Thoolen, Hoogstraat Nunhem 
 

Proficiat en moge jullie leven lang en gelukkig zijn 
 

 OVERLEDEN  

 Horn: 

dhr. Jac Wijnands 98 jaar v.h. Weergraaf 

Haelen:          

mevr. Mariet Baats-Neessen, 78 Schepenbank    

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. 

mailto:dopen@federatiekana.nl
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
http://nunhem.nl/live
https://www.facebook.com/nunhemkroniek


**Aanleveren misintenties 
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 
Parochie-nieuwsbrief van maart is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VÓÓR 15 JUNI. Bij voorbaat dank. 

H. Missen in onze parochiekerken 

Woensdag 01 juni  
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

- als bijzondere intentie ter ere van Sint Servaas 
- zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

 

Donderdag  02 juni 

Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Vrijdag 03 juni:           1e vrijdag van de maand 
Horn 09.30 H. Mis in Daalakkerserf  bgv 1e vrijdag 
Haelen 19.00 u. H. Mis in De Horst tgv de 1e vrijdag 
 

Zaterdag 04 juni                                                                            

Haelen 18.00 u. GEEN VIERING i.v.m. kermis 

Buggenum  19.00 u. H. Mis in de kerk 
- jrd. voor Ves Brabander 

 

Zondag  05 juni:          Hoogfeest van Pinksteren 
Nunhem 09.30 u. H. Mis in de Kerk  

- zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 
Horn:  Aansluitend 
aan deze viering 
kerkdeurcollecte 
voor de Ned. 
missionarissen 

11.00 u. H. Mis in de kerk 
- jrd. overl. van de familie Schroën-Palmen 
- Nellie Streefland Jeuken en dochter Annette 
- Annie Smeets-Cox 
- Harrie van Ass 

Buggenum Kapel:     13.00 u. Doop Lotte Mulders Herten 
 

Maandag 06 juni 
Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk 

- Ans Beurskens-Heltzel 
- overl. ouders Tobben-La Haye en zoon Léon 

 

Dinsdag 07 juni 
Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 



 

Woensdag 08 juni 
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

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

 

Donderdag 09 juni             

Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Zaterdag 11 juni 
Horn 17.45 u. GEEN VIERING  
Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust van Gemma Meddens 
- zielenrust van Giny Verstegen 

 

Zondag 12 juni       
Buggenum 
 

 09.30 u. H. Mis in de kerk 
- jrd. Sjaak Crompvoets en Gon Crompvoets -van 
 Etten, Mia, Annie, Mien, Coba, Marly en Geertje 
- Piet Geraets (vwg. verjrd.)   
- Frits en Toos Sillekens-Verlinden 

Horn    
mmv Schutterij St. 
Martinus en 
begeleid door de 
communicantjes 

10.00 u. (Let op de tijd) H. Mis in Hornerheide 
tgv de sacramentsprocessie in Hornerheide 
- Margriet Kierkels-Janssen 

Haelen 
Schuttersfeest  
St. Agatha   

11.00 u. H. Mis in de kerk 
- jrd. Ria van Esch–Criens 
- Pierre Mols 

Parochiekerk  14.00 u. Doop Giulliano Smeets, Horn 
 

Dinsdag  14 juni 
Horn 09.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Woensdag 15 juni 
Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

- zielenrust Christine Adams-Van de Laarschot 
- zielenrust van Liny Kruders 

 

Donderdag 16 juni             
Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk 



  

Zaterdag 18 juni 

Buggenum  19.00 u. H. Mis in de kerk 
- gest. jrd. Helena Emonts  

 

Zondag 19 juni 

Nunhem 
 
 
 

 
 
Servaaskapel 

09.30 u. H. Mis in de kerk   Sacramentsdag 
- zielenrust van Christine Adams-van de Laarschot 
- zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 
- geestelijk welzijn vd stille weldoeners vd 
 Servaasparochie 
 

14.00 u. Doop Mathijs Piepers (Heel) 

Haelen 
PROCESSIE + 
DANKVIERING 
COMMUNICANTEN 

11.00 u. H. Mis in tuin Magdalenahof  
- Jos Piepers 
- Miep Ververs-Reulen 
- jrd. André Vossen, Lies Vossen-Hendrix en tante Mia 

Horn 
Thema: H. Jozef 
vader 

11.00 u. H. Mis Bij de St. Jozefkapel hoek Molenweg 
/ Haelerweg  
- gest. jrd. Lies Kierkels-Smolenaars 
- gest. jrd. Pierre en Cornelia Vermeulen-Linssen 
- gest. jrd. Anna Meevissen & ouders Meevissen-
Graef 
- overl. Pauline Magnée-van Aefferden 
- Christien Dings (tgv haar verjaardag) 
- Toos Maessen-Huyskens 
- Truus Giebels-Naus 
- Harrie Boumen 
- voor Henk Arts en uit dankbaarheid voor 25-jarig- 
  jubileum van de sticht. Henk Arts Help Sierra Leone 
- vh welzijn van de bew. van buurtver. ‘De Molens’ 

 

Dinsdag 21 juni:   in het kader van het H. Pater Karel-jaar 
DEKENALE bedevaart. H. Mis in Sittard naar Munster-Geleen, waar o.a. het 
geboortehuis van Pater Karel, de Pater Karel-kapel en het museum bezocht 
worden.  

Horn 09.00 u. GEEN H. MIS vwg bedevaart 
 

Woensdag 22 juni 

Nunhem  09.00 u. H. Mis in kerk 



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

 

Donderdag 23 juni 

Haelen 09.00 u. H. Mis in de kerk 
 

Zaterdag 25 juni 

Horn 
Zang: Schola 

17.45 u. H. Mis in de kerk  

- zeswekendienst voor Jac Wijnands 
Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk 

- uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas: 

 

Zondag 26 juni             

Buggenum 
Zang: Schola 
 

Kapel 

09.30 u. H. Mis in de kerk 
- gest. jrd. Tiny van Bilsen-Schreurs 
 

15.00 u. Dopen Bowie Coco Damen Bergstraat  

Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk 
- Jochem Heinz 
- voor de leden en overleden leden van de 
  seniorenvereniging Haelen en ihb voor 
- dhr. John Hamers, dhr. Jac. Verstappen  
- dhr. Lodewijk van Baal, dhr. Harry Krabbenborg  
- mw. Liesbeth Frenken-van den Heuvel  
- mw. Mariet Baats-Neessen 

 

Maandag 27 juni      
Haelen 20.00 u. Bijbelavond in het Parochiecentrum 
 

Dinsdag 28 juni           

Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 29 juni:     Hoogfeest Petrus en Paulus   

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

 

Donderdag 30 juni       

Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

 

 



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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