
  
BUGGENUM HAELEN HORN NUNHEM 

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

PAROCHIE NIEUWSBRIEF  01 oktober– 30 oktober 2022 

 
 

*Oktobermaand-Mariamaand-Rozenkransmaand-Bedevaart naar Lourdes: 
A.s. zaterdag begint de oktobermaand. Voor de wereldkerk 
is het dan de missiemaand, en voor mensen die van Maria 
houden, is het de rozenkrans-maand. Niet alleen de maand 
mei staat in het teken van de Mariaverering. Ook de maand 
oktober plaatst Maria in het licht. Het is de 
rozenkransmaand bij uitstek. Als je er de kalender op naslaat, vind je op 07 
oktober het feest van Onze lieve Vrouw van de Rozenkrans. Dit feest wordt 
gevierd sinds de 16e eeuw en werd door Paus Pius de V ingesteld. Er werd 
op die dag een processie gehouden op het St. Pietersplein in Rome om 
Maria’s hulp in te roepen om de Ottomaanse invasie in Europa tegen te 
houden.  In de volksdevotie neemt de Mariaverering een zeer belangrijke 
plaats in. Heel veel christenen  richten zich tot Maria…. Ook al hebben zij 
soms de Kerk de rug toegekeerd, misschien omdat zij de drempel 
rechtstreeks naar God te moeilijk vinden. Onlangs waren we er. Na al het 

moois dat er onderweg was te bewonderen 
en om ons over te verbazen, o.a. in Amiëns 
de kathedraal, in Lisieux de Rozenkrans 
Basiliek. Voelde het weer als thuiskomen. Bij 
Maria in Lourdes. De weg ernaartoe baden 
we in de bus elke dag de rozenkrans. Tijdens 
ons verblijf daar, elke dag tijdens de 
processies, Sacraments- en lichtprocessie. 

Bij de grot, bij het opsteken van een kaarsje voor een dierbare, die Maria’s 
aandacht een beetje extra nodig had. Voor een kind dat een verkeerde weg 
in slaat, voor een zieke buurvrouw, voor een familie de in onvrede leeft, 
voor mensen die lijden en sterven in de oorlog. Voor onze eigen intenties en 
voor een veilige terugkeer. Een feest van saamhorigheid. Wellicht is er ook 
geen enkele devotie zo diep met mensen verbonden geweest als die van het 



rozenkransgebed. Het brevier van eenvoudige mensen. Een wonderlijk 
samengaan van geloof en traditie, verstand en emoties, hoofd en hart, 
individu en gemeenschap. En voor iedereen toegankelijk. De rozenkrans is 
een gebed dat niet moet worden begrepen door het gezond verstand. Je 
hoeft niet te begrijpen dat je zoveel keer “Ik bemin U” kunt zeggen tegen 
een God die je niet ziet. Het zou mooi zijn als ouders en grootouders dit 
eenvoudig gebed ook leren aan hun kinderen en kleinkinderen.    
bron: Past.Deken J. H. 
 

** Missieviering: Op 15 en 16 oktober a.s vieren wij weer wereldmissiedag. 
In samenwerking met MOV Horn en Haelen, proberen we er een mooie 
aansprekende viering van te maken. Het thema in 2022 is: ’Julie zullen mijn 
getuigen zijn’. De Kerk in Kiberia, Nairobi staat centraal. Missiezondag is 
vooral het feest van Solidariteit. We vieren dat we een deel zijn van een 
wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor 
elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde 
collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de 
katholieken maakt. 
In Haelen en in Horn is aansluitend aan de H. Mis kerkdeurcollecte t.b.v de 
Missie in Nairobi. 
 

** Herdenking van de overledenen. Tijdens deze vieringen die in alle 

parochies plaatsvinden worden de overledenen, en met name de mensen 

die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, herdacht. In onze parochies op 

twee achtereenvolgende zondagen. In Horn en Nunhem in de kerk op 23 

oktober, resp. 13.30 u. en 15.30 u. met een plechtige herdenkingsdienst. 

Haelen en Buggenum gedenken in de kerk hun dierbaren op zondag 30 

oktober, resp. 13.30 u. en 15.30 u. Het herinneringskruisje dat na de 

uitvaart een plaats heeft gekregen bij de ingang van de kerk, wordt aan het 

einde van de meditatieve viering uitgereikt.  Ter afsluiting van deze 

respectvolle vieringen worden de graven op de kerkhoven gezegend. In 

diverse parochies  verlenen daarbij harmonie, fanfare of het koor hun 

muzikale medewerking. U bent allen van harte welkom. 
 

**Gezamenlijke Doopvoorbereiding. 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober om 20.00 

u. inde parochiezaal Biesstraat  Heythuysen. De volgende avonden zijn: 

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   

**Bijbelavonden: 
De eerstvolgende Bijbelavond is in Haelen op 25 oktober om 20.00 u. in 
het parochiecentrum bij de kerk. In November op 29 november om 20.00 u 
in Neer Parochiecentrum. In December op 20 december, om 20.00 u in 
Haelen Parochiecentrum met onderwerp Kertmis 
Hartelijk welkom. 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. Graag tot ziens en hartelijk welkom. 
 

** Totaalopbrengst   Vastenactie  
Nu intussen alle betalingen aan de Vastenactie van de parochies in het 
dekenaat Thorn verwerkt zijn, hebben we bericht ontvangen van het 
Missiebureau in Roermond over de opbrengst. In ons dekenaat heeft de 
Vastenactie €21.000 opgeleverd. Zoals u weet was het geld in het dekenaat 
Thorn dit jaar bestemd voor het Pope Francis Home (een weeshuis) in India, 
het thuisland van kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan, die nu hier werkt in 
Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en Roggel. Het geld is 
inmiddels ter beschikking gesteld van het Pope Francis Home. Natuurlijk 
past hier een heel hartelijk dank-je-wel aan alle gulle gevers. 
 

** Dierenzegening op het Raadhuisplein op zondag 02 oktober. 
Als vervolg op de dierenzegening in 2021, zal kapelaan Rajan ook dit jaar 
weer t.g.v. Werelddierendag op zondag 02 oktober om 14.00 u. de dieren 
zegenen.  Honden, katten, je knuffelkonijn, kanarie, hamster, noem maar 
op. Misschien ook wel de dierbare knuffel die je niet kunt missen. Kom op 
zondag 2 oktober naar het Raadhuisplein en breng al je dieren maar mee. 
Mhr.  
Kapelaan zal ze graag de zegen geven en misschien ook wel de kinderen. 
 

 
 
 

GEDOOPT  

 

Haelen: 
Leonardo Gerrits Jr. Siem Boonenstraat 

Proficiat en moge jouw leven lang en gelukkig zijn 
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 OVERLEDEN 
                                                                                         
 Haelen: 

Mw. Mia Seerden-Verwielen, 97 jaar (v.h. Roggelseweg) 
dhr. Cor Verwoerd, 87 jaar (Hazelaar)  

Horn: 
dhr. Paul Joosten, 89 jaar,  

v.h. Statenlaan Horn 
Mogen zij nu voor altijd leven en in vrede rusten 

 

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 november is het wenselijk om deze bij het 
parochiekantoor door te geven VÓÓR 19 oktober  Bij voorbaat dank. 

H. Missen in onze parochiekerken 

Zaterdag 01 oktober 

Horn: 
 

17.45 H. Mis Martinus kerk. Feestmis bgv het 63-jarig 
jubileum van het corps acolieten. 
-als dank en bijzondere intentie voor al onze acolieten; 

Nunhem: 19.15 u. H Mis in de kerk 
-voor de zielenrust van Gemma Meddens;  

-tot bijzonder intentie van onze H. Engelbewaarder  

 

Zondag  02 oktober 

Buggenum: 9.30 u. H. Mis en aansluitend processie door de kerk 
- voor alle zieken en overledenen van de parochie 

Haelen:  
 

11.00 u. H. Mis  
-jrd. Piet Vissers (tgv zijn verjrd) en overl. familie;  
-Harry Krabbenborg 

Horn: 14.00 u. Dierenzegening op het Raadhuisplein 

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


 

Dinsdag 4 oktober  

Horn: 9.00 u H. Mis dagkerk 
 

Woensdag 5 oktober 

Nunhem: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
-bijzondere int. ter ere van St. Servaas; 
-zielenrust v. Zr. Christofoor Tieleburg, Kl. Zrs v.d. H. Jozef 

 

Donderdag 6 oktober 

Haelen: 9.00 u. H.Mis in de dagkapel 
 

Vrijdag 7 oktober 

Horn: 9.3 0 u. H. Mis in Daalakkerserf tgv 1e vrijdag  

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

zaterdag 08 oktober:   

Haelen: 18.00 u. H. Mis in de kerk 
-jrd. Jan en Bertha Boormans-Janssen; 
-Tiny Rijks-Roost; 
-Mariet Baats-Neessen; 
aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 

Buggenum: 19.00 u. H. Mis in de kerk 
-gest. jaardienst voor Dora Geraets. 

 

Zondag: 09 oktober: 

Nunhem: 9.30 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust Jean Adams en Truus Verstegen 

Horn: 11.00 u. H. Mis in de kerk 
-gest. jrd. Rina en Mis op ’t Root; 
-overl. ouders De Kuyper; 
-Truus Byadi-Jetten; 

Dinsdag 11 oktober  

Horn: 9.00 u. H. Mis in de dagkerk               

Heythuysen: 20.00 u. Parochiezaal Biesstraat  gezamenlijke 
doopvoorbereiding voor ouders van a.s. dopelingen 

 

Woensdag 12 oktober 

Nunhem: 9.00 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust Christine Adams-v.d. Laarschot; 
-zielenrust Mathias Adams en Anna Franssen. 



 

Donderdag: 13 oktober           

Haelen: 9.00 u. h. Mis in de dagkapel  
aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 

Zaterdag 15 oktober:  MOV Missieviering 

Horn: 17.45 u. H. Mis in de kerk mmv. MOV 
-gest. jrd. overl. ouders Alphons en Cornelia Link- van Loon    
Aansluitend aan de H. Mis Kerkdeurcollecte voor 
wereldmissiedag                            

Nunhem: 19.15 u. H. Mis in de kerk 
-voor de zielenrust van pastoor Petrus Adams       

 

Zondag 16 oktober: MOV Missieviering   

Buggenum: 9.30 u. H. Mis in de kerk 
-jrd. Marianne Wijers; 
-Jan Coreman: 
Jan Falise en Piet Arts; 

Haelen: 
 

11.00 u. Pl. H. Mis in de kerk Missiezondag  
-Zeswekendienst Mia Seerden–Verwielen 
-Liesbeth Frenken–van den Heuvel; 
-Voor een pas overledene; 
Aansluitend aan de H. Mis is kerkdeurcollecte t.b.v. 
Wereldmissiedag 

Nunhem:  Servaaskapel Doop: Len Adams, Roggel  

 

Dinsdag  18 oktober:  

Horn: 9.00 u. H. Mis in de dagkerk 
Haelen:  20.00 u. Parochiecentrum  Bijbelavond 
 

Woensdag 19 oktober: 

Nunhem:  9.00 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 

 

Donderdag 20 oktober:             

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 

  

Zaterdag 22 oktober:                                                             

Haelen: 18.00 u. H. Mis in de kerk 
-Jac. Verstappen 



-Jrd. Jan Lodewijk en Josée Aquarius–Niessen en overl. fam. 
-1e jrd. Ton Triepels 

Buggenum:  
 

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

Zondag 23 oktober: 

Nunhem:  9.30 u. H. Mis in de kerk 
-zielenrust van Christine Adams- Van de Laarschot 

Horn: 
 

11.00 u. H. Mis in de Kerk    
-gest. jrd. Christina Peeters- Vermeulen; 
-Christien Dings:  
Aansluitend zegening van de graven op het oude R.K. 
kerkhof bij de kerk. 

Horn:  13.30 u. Allerzielenviering in de kerk waarin wij onze 
overleden dierbaren herdenken.  
Aansluitend zegening van de graven op de algemene 
begraafplaats aan de Haelerweg 

Nunhem: 15.30 u. Allerzielenviering in de kerk waarin wij onze 
overleden dierbaren herdenken.  
Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof 

Dinsdag 25 oktober:    

Horn: 9.00 u. H. Mis in de dagkerk 
  

Haelen: 20.00 u. Parochiecentrum Bijbelavond 
 

Woensdag 26 oktober: 

Nunhem: 9.00 u. H. M is in de kerk 
-zielenrust Christine Adams-van de Laarschot 
-zielenrust Jan Verstegen en Catharina Ingenhutt. 

 

Donderdag 27 oktober: 

Haelen: 9.00 u. H. Mis in de dagkapel 
aansluitend is er koffie in het parochiecentrum 

 

Zaterdag  29 oktober:                                                                      Klok verzetten 

Horn: 17.45 u. H. Mis in de kerk 
-gest. jrd. overl. ouders Piet en Tien Hocks-Bongers; 
-gest. jrd. Anna Meevissen en ouders Mevissen-Graef; 
-Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette; 
-overleden ouders Els Korten-Coolen en Harry Korten. 
-jrd. Wim van Wetten. 



Nunhem: 19.15 u. H. MIs in de kerk 
-uit dankbaarheid en ter ere van St. Servaas; 
-geestelijk welzijn v.d. stille weldoensers v.d. Servaaspar. 

 

Zondag 30 oktober: 

Buggenum:  
Schola 

9.30 u. H. Mis in de kerk 
-Martin van de Vorle, Jes Winkes-Franssen, en overleden 
 familie. 

Buggenum: 15.30 u. Allerzielenviering in de kerk waarin wij onze 
overleden dierbaren herdenken.  
Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof 

Haelen:  11.00 u. H. Mis in de kerk 
-Cor Brabander; 
-Lodewijk van BaaL; 
-Mariet Baats-Neessen 

Haelen: 13.30 u. Allerzielenviering in de kerk waarin wij onze 
overleden dierbaren herdenken.  
Aansluitend zegening van de graven op het R.K.Kerkhof 

 

Contactgegevens   Let op: gewijzigde e-mailadressen 
 

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@federatiekana.nl Tel: 0475-

510105 – 06-54761208 
 

*Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen,  Tel: 0475-480284 – 06-

47755001 kapelaan@federatiekana.nl 
 

*Parochie St. Aldegundis Buggenum: Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum  Tel: 06-

39837683 Email: buggenum@federatiekana.nl Banknr: 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  Banknr: 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  Banknr: 

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                           opgemaakt 27 september 2022 
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