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Let op de gewijzigde emailadressen van de parochiekantoren! 

Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van de nieuwsbrief. 

Aan het begin van het nieuwe activiteiten-jaar 

Zo langzamerhand gaat ons 

‘normale’ leven weer beginnen: de 

vakanties zijn langzaam achter de 

rug, iedereen keert weer terug 

naar huis en we pakken de draad 

weer op. De plannen voor het 

nieuwe activiteitenjaar worden 

weer gemaakt, kijken waar nieuwe 

mogelijkheden liggen en hoe we 

aan de slag gaan met de uitdagingen die ons worden gesteld in het 

dagelijks leven. Hopelijk was het een vakantie waarin we ons hebben 

kunnen ontspannen, ons even leegmaken en met andere dingen bezig 

houden dan normaal. Een ander levensritme om weer even op te laden 

voor alles wat komen gaat.  

Als mensen maken we plannen en kijken we vooruit, maar we weten ook 

dat we niet alles zelf in de hand hebben. Daarom is het goed om ook het 

nieuwe jaar te beginnen met ons vertrouwen te stellen op wat God ons 

geeft en geven zal. Het onderstaande gebed mag hier een hulp bij zijn: 



God, geef ons een hart dat in de voorbije vakantie gevoed is met nieuwe 

energie en volgeladen batterijen. We gaan weer opnieuw aan de slag, vol 

moed en inzet, met zorg en aandacht, verantwoordelijk voor onze 

dagelijkse opdracht.  

Geef ons een hart dat blijft kloppen voor 

jongeren, de jeugd, de toekomst van 

morgen, vandaag onze zorg om hen voor 

te gaan en wegwijzer te zijn naar een 

hoopvolle toekomst. 

Geef ons een hart dat ruim is en mild, 

maar tegelijk genuanceerd en kordaat.  

Geef ons een hart dat warm genoeg is om 

de kilte van het egoïsme te doorbreken, 

en te luisteren naar het verhaal achter de 

eenzaamheid, het verlangen om erbij te horen en zichzelf te mogen zijn.  

Geef ons een hart dat ineenkrimpt bij ruzies, een hart dat in de bres springt 

om te verzoenen en te zalven. 

Geef ons een hart, God, het ruime hart van Jezus, die mens werd om het 

ons voor te leven. Dat wij leren beminnen op de maat van zijn liefde, wat 

ons ten volle gelukkig kan maken omdat zijn liefde onsterfelijk is. 

Amen. 

 

Mariaprocessie in Neer op zondag 11 september 2022 

Op zondag 11 september zal – na 5 jaar –  aansluitend aan de Hoogmis, die 

om 9.30 uur begint, weer de Processie gehouden worden naar de 

Mariakapel aan de Leudalweg. Eigenlijk was het verleden jaar 5 jaar 

geleden, maar toen hebben wij door corona alleen in de kerk een korte 

processie gehouden. 



Het zou natuurlijk prachtig zijn, als de leden van de verenigingen, die mee 

lopen met de Mariaprocessie ook in de H. Mis aanwezig zijn. 

De opstelling van de processie gebeurt door de verkeersregelaars op het 

plein beneden ter hoogte van Engelmanstraat 5 en 7. 

• Schutterij St. Sebastianus met drumband 

• Bussen-Schutten St. Martinus met klaroencorps 

• Kruis en misdienaars 

• Parochianen  

• Zangvereniging ‘Maas- en Neergalm’ 

• Kerkelijk Zangkoor St. Martinus 

• Communicanten 

• Misdienaars 

• Priester met Allerheiligste, hemel- en 

flambouwdragers. 

De route is als voorgaande jaren dus: vanaf het Kerkplein, via de 

Engelmanstraat naar de Napoleonsweg, dan via de Kruisstraat naar de 

Mariakapel en daarna via Leudalweg en Engelmanstraat weer terug naar de 

kerk. De sluitingsceremonie zal plaatsvinden op het Kerkplein. 

De bewoners van boven genoemde straten worden weer vriendelijk 

verzocht te vlaggen en/ of te sieren. Verder verzoeken wij iedereen om op 

die zondagmorgen – 11 september – het Kerkplein en de processieroute 

autovrij te houden. Wij nodigen u allen uit - ook rolstoelers – om aan deze 

Mariaprocessie deel te nemen. 

 

Begin van de bijbelavonden 

Ook de Bijbelavonden worden na een welverdiende,  hopelijk fijne en 

ontspannen vakantie, weer opgestart. Zoals u dat gewend bent op de 

laatste dinsdag van de maand, in Neer (Kerkplein 4) in de oneven maanden, 

of in Haelen (Kerkplein 12) in het parochiecentrum in de even maanden. De 

eerste avond van dit seizoen zal zij op 27 september in het parochiehuis in 

Neer, (bij de kerk) Aanvang 20.00 u. -21.30 u. Gespreksleider is een van 

parochiepriesters, en we heten u graag van harte welkom! 

  



Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 

Nu de vakanties om zijn en het normale leven weer is 

begonnen, wordt ook de maandelijkse 

Doopvoorbereiding voor ouders van a.s. dopelingen, 

in federatie Kana opnieuw opgepakt. De volgende 

bijeenkomst staat gepland op  dinsdag 13 september  

a.s.  op het vertrouwde adres: parochiezaal Biesstraat 

2a 6093 AD Heythuysen, aanvang 20.00 u. – 21.30 u. 

De volgende doopavonden staan gepland op dinsdag 11 oktober; 8 

november en 13 december; aanvang 20:00 uur. Voor een goede organisatie 

is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij: Jeanine van de Kruijs via e-

mail:  dopen@federatiekana.nl 

 

Opbrengst vastenactie 

Nu ondertussen alle betalingen aan de Vastenactie van 

onze parochies zijn verwerkt ontvingen we bericht van 

het Missieburo in Roermond over de opbrengst van de 

vastenactie die we gehouden hebben in ons dekenaat. 

Zoals u weet was deze dit jaar bestemd voor het Pope 

Francis Home onderdeel van Anbu Illam (‘Huis van 

Liefde’), gelegen in India in het Bisdom van kapelaan 

Rajan. Dit huis biedt plaats aan 50 kinderen van wie een 

of beide ouders zijn overleden aan het Corona-virus. 

Om deze kinderen goed op te kunnen vangen is veel geld nodig voor aan 

kleding en voeding, meubilair, wasmachines, beddengoed, bureaus, 

stoeltjes en banken, enz.  

Het Missiebureau liet ons weten dat onze actie een bedrag heeft 

opgeleverd van € 21.000, een bedrag dat inmiddels al ter beschikking is 

gesteld aan het Pope Francis Home. Daarvoor past natuurlijk een hartelijk 

dankjewel aan alle gulle gevers. Zodra we meer informatie hebben over 

hoe dit geld is besteed zullen we u hierover ook weer verder informeren. 

Laten we hopen dat onze gulle bijdragen veel goeds mogen brengen aan de 

kinderen die in het Pope Francis Home worden opgevangen! 

mailto:dopen@federatiekana.nl


Nationaal verslag synode gepubliceerd 

In ons dekenaat Thorn 

hebben we in het afgelopen 

half jaar een aantal 

gespreksrondes gehad om 

met elkaar van gedachten te 

wisselen over de kerk van de 

toekomst. De resultaten van 

deze gesprekken zijn naar het 

Bisdom gestuurd en van 

daaruit is er een document 

gemaakt met de resultaten 

van alle gesprekken die in Nederland hebben plaatsgevonden: de nationale 

synthese. Dit landelijk rapport is onlangs naar Rome gestuurd en ook 

gepubliceerd. De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het 

synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe. 

 

Deel 1 van de synthese is opgebouwd langs de lijnen van de drie 

kernthema’s die de Nederlandse bisschoppen hadden uitgekozen om in 

ieder geval aan de orde te laten komen in de bisdommen. Dat zijn de 

thema’s Vieren, Medeverantwoordelijk voor missie en Dialoog in Kerk en 

samenleving. Deel 2 bevat onderscheiding, zoals dit in de verschillende 

onderliggende rapporten terug te vinden is. Daarna volgen conclusies en de 

synthese wordt afgesloten met het hoofdstuk ‘samen verder’. De synthese 

is terug te vinden op de website van de RK Kerk in Nederland: 

www.rkkerk.nl.  

 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

Parochie-nieuwsbrief is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door 

te geven VOOR 19 september. 

 

http://www.rkkerk.nl/


ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
NEER: 19:00 UUR H. MIS  

– voor fijne kermisdagen voor iedereen 
– voor de kinderen, die binnenkort weer naar school 
gaan en voor hun ouders en verdere familie. 
– voor de mensen, die komende week met de Limburgse 
bedevaart naar Lourdes gaan 
 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 

ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS 
– jaardienst voor Jan Smets en overleden familie 
– jaardienst voor To Metsemakers-Derikx en overleden 
familie 
– voor Anna Peeters-Puts 
 

HEIBLOEM 11:00 H. MIS VERVALT IVM ZOMERROOSTER 
 

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 
NEER: 

 
 

9:00 UUR  H. MIS  
– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging 
– tot dankzegging 
– ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
– voor de mensen, die momenteel met de Limburgse 
bedevaart in Lourdes zijn 
 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
ROGGEL: 19:00 UUR H.MIS VERVALT IVM ZOMERROOSTER 

 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 

NEER: 9:30 UUR H. MIS EN AANSLUITEND MARIAPROCESSIE 
NAAR DE MARIAKAPEL AAN DE LEUDALWEG 
- voor Albert Hillen 
– Jaardienst voor Truus Muijres – Roosen en tevens voor 
haar verjaardag 
– voor Mien Dorssers en voor een bijzondere intentie 
– voor Truus Frenken – Rijs 
– voor de mensen, die momenteel met de Limburgse 
bedevaart in Lourdes zijn 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



HEIBLOEM:  11.00 UUR H. MIS BGV ZIEKENZONDAG 
– voor alle levenden en overleden leden van de 
Zonnebloem 
 

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 

NEER: 9:00 UUR H. MIS 
– voor de jarigen van deze maand 
– ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
NEER: 

 
 

19:00 UUR H. MIS  
– voor de overleden ouders Geraets – Joosten 
 
 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS opgeluisterd door schutterij St. Petrus 

– jaardienst voor overleden familie Metsemakers 
– jaardienst voor Pierre Peeters en Thea Philips 
– voor Sjaak Roost en Miet Roost-Puts 
– voor alle levenden en overleden leden van schutterij 
St. Petrus 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
- voor alle mensen in nood 
 

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 
NEER: 9:00 UUR H. MIS 

– voor onze bischop Harrie Smeets 
– voor de mensen, die getroffen worden door de oorlog 
in de Oekraine. 
 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS 

– jaardienst voor Truus Geenen en Frans van den Ecker 
en Wiel Geenen 
– jaardienst  voor Bair Timmermans en Trui 
Timmermans-Mennen en alle overledenen van de 
familie 
– jaardienst voor Lies Fleuren-Aerts en overleden familie 
– jaardienst voor Ron en Ingrid Peeters, opa en oma 
Peeters-Crins en Lisette Peeters-Verstappen 
 



ZONDAG 25 SEPTEMBER 
NEER: 9:30 UUR H. MIS  

– ter ere van de H. Antonius en voor alle weldoeners van 
de Antoniuskapel 
– voor de vele vrijwilligers, die in onze parochies 
werkzaam zijn 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
- voor alle zieke mensen 
 

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 
NEER: 9.00 UUR H.MIS  

– voor de zieken, ouderen en eenzamen 
– voor alle priesters, die in ons bisdom werken 

 
 
 

 

  

Contactgegevens  

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@federatiekana.nl 

Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208 

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17 Haelen, 

kapelaan@federatiekana.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: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393  

Email: roggel@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34  
 


