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Iets doen voor de gemeenschap 

In Koorgeleide, het blad van het Bisdom Roermond, dat verspreid wordt 

onder de Kerkkoren, stond onlangs een uitgebreid artikel over Arno 

Verstappen (71 jr.) uit Heibloem. Hij is gepensioneerd onderwijzer. 

Jarenlang heeft hij een kinderkoor gedirigeerd. Daarnaast was hij zanger, 

dirigent van een heren- (en dames-) koor en cantor, en dat allemaal zonder 

noemenswaardige muzikale achtergrond. 

Hieronder volgt een samenvatting van zijn verhaal. 

"Rond 1985 wilden een vriend en ik iets doen voor de gemeenschap 

Heibloem. We besloten lid te worden van het kerkkoor zonder enig idee of 

we wel konden zingen.  

Het kinderkoor – de B-Engeltjes – liep intussen op z’n laatste benen, er 

waren nog maar vier of vijf zangertjes en de dirigente werd ziek. Ik 

ontdekte de serie Zitten of opstaan, leuke kerkliedjes met passende teksten 

en een cd erbij. Ik heb het kinderkoor 25 jaar geleid. We zongen minstens 

een keer in de maand in de kerk van Heibloem en bij de Eerste Communie 

en het Vormsel. 

In 1999 heb ik de opleiding kinderkoordirectie van het Bisdom gevolgd. 

Daar leerde je vooral hoe liedjes in de liturgie passen, hoe vind je de 

belangrijkste woorden uit het evangelie, zodat je daarbij passende liedjes 

kunt kiezen.   



Intussen had ik leren dirigeren en was ik samen met een andere tenor 

voorzanger van het herenkoor. Onze dirigent zei op een gegeven moment: 

‘Zondag dirigeer jij.’ Dat deed ik zo goed en zo kwaad als het ging. De 

dames gingen steeds vaker met de heren samen zingen en dan  dirigeerde 

ik ook. 

Door corona mocht het dames- en herenkoor niet meer zingen. In 

Koorgeleide las ik dat er in het Bisdom een cantorcursus gegeven werd en 

daar heb ik me toen voor opgegeven en die heb ik met succes afgerond. 

Daarna heb ik vrijwel elke zondag in de kerk van Heibloem als cantor 

gezongen. Heel bijzonder was het dat ik tijdens de uitvaartmis van mijn 

broer kon zingen:  All night, all day." 

Arno Verstappen - Heibloem 

 

Mariaprocessie in Neer op zondag 11 september 2022 

Aansluitend aan de Hoogmis van 

9.30 uur werd zondag 11 

september weer de processie naar 

de Mariakapel aan de Leudalweg 

gehouden. Om de 5 jaar vindt deze 

Mariaprocessie plaats. Eigenlijk was 

het verleden jaar 5 jaar geleden, 

maar toen is wegens cor ona deze 

processie niet doorgegaan. Dank 

aan allen die deelgenomen hebben aan deze processie; zangvereniging 

Maas- en Neergalm, gemengd kerkelijk zangkoor en de beide Neerse 

schutterijen St. Sebastianius en de Bussen Schutten. Ook dank aan de 

parochianen, communicanten die meegelopen hebben. Dit jaar werd het 

eeuwenoude Mariabeeldje ook meegedragen in de processie. 

Ook dank aan al die mensen die achter de schermen het mogelijk gemaakt 

hebben dat deze processie heeft kunnen plaatsvinden.. 

 



Onderhoudswerkzaamheden kerk Roggel 

 

U heeft het misschien al gezien, er vindt groot 

onderhoud plaats aan de St. Petruskerk in Roggel: de 

steigers zijn geplaatst en de daken zijn gecontroleerd 

en waar nodig hersteld. De dwarsijzers van de ramen 

moeten geverfd worden en de ramen mo  eten 

opnieuw worden voorzien van stopverf. 

 

 

Bijbelavonden 

De eerstvolgende Bijbelavond is in Haelen op dinsdag 18 oktober 

aanstaande om 20.00 u, op verzoek zullen we dan wat verder stilstaan bij 

de geschiedenis van het Oude Terstament. De avond zal plaatsvinden in het 

parochiecentrum bij de kerk. Vervolgens In november op 29 november om 

20.00 u in Neer Parochiecentrum. Op 20 december, om 20.00 u in Haelen 

Parochiecentrum met onderwerp Kerstmis. 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 bij deze avonden weet u 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 11 oktober  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 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 

mailto:dopen@federatiekana.nl


 

Dierenzegening Horn  

Als vervolg op de dierenzegening in 2021, zal 

kapelaan Rajan ook dit jaar weer t.g.v. 

Werelddierendag op zondag 2 oktober om 

14.00 uur de dieren zegenen. Dit zal gebeuren 

op de kiosk aan het Raadhuisplein in Horn 

(tegenover de kerk). 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. Kapelaan zal ze graag de zegen 

geven en zeker ook de kinderen. 

 

Oktobermaand: Rozenkransmaand-Bedevaart naar Lourdes 

De maand oktober is onze kerk altijd een maand met bijzondere aandacht 

voor Maria. Voor de wereldkerk is het dan de missiemaand, en voor 

mensen die van Maria houden, is het de rozenkrans-maand. Als je er de 

kalender op naslaat, vind je op 7 oktober het feest van Onze lieve Vrouw 

van de Rozenkrans.  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 bij Maria in Lourdes: 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 in Lourdes, 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 

die 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. 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. 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. 

 

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 oktober. 

 

ZATERDAG 1 OKTOBER 
NEER: 19:00 UUR H. MIS  

– voor de ouderen, zieken en eenzamen in onze 
parochies 
 
 

ZONDAG 2 OKTOBER 

ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS 
– voor Anna Peeters-Puts 
 

HEIBLOEM 11:00 H. MIS 
- voor het welzijn van onze parochie 

 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 



WOENSDAG 5 OKTOBER 
NEER: 

 
 

9:00 UUR  H. MIS  
– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging 
 
 

ZATERDAG 8 OKTOBER 
ROGGEL: 19:00 UUR H.MIS 

– jaardienst voor Rie en Truus Moors-Mevissen  
 

ZONDAG 9 OKTOBER 

NEER: 9:30 UUR H. MIS 
 – voor Albert Hillen 
– voor Truus Frenken – Rijs 
– als Jaardienst voor To Hillen – Winkelmolen en Handrie 
Hillen 
 

HEIBLOEM:  11.00 UUR H. MIS  
– jaardienst voor Sef Bergmans en Lies Bergmans-
Veugen 
 

ROGGEL 14:00 UUR DOOPSEL STENN METSEMAKERS 
 

WOENSDAG 12 OKTOBER 

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

ZATERDAG 15 OKTOBER 
NEER: 

 
 

19:00 UUR H. MIS  
– als Jaardienst voor de overleden kinderen Strous 
– als Jaardienst voor Mien Dorssers en overleden familie 
Dorssers – Eijkmans 
– als Jaardienst voor Sjaak Roost en Thea Roost – 
Winkelmolen 
– als jaardienst voor Piet Geelen 
 
 

ZONDAG 16 OKTOBER 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS  

– voor Lies Fleuren-Aerts en overleden familie 

 



HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
– voor alle mensen die door oorlog zijn verdreven van 
huis en haard 
 

WOENSDAG 19 OKTOBER 
NEER: 9:00 UUR H. MIS 

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

ZATERDAG 22 OKTOBER 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS 

– jaardienst voor Jan Janssen 
 

ZONDAG 23 OKTOBER 
NEER: 9:30 UUR H. MIS  

– als Jaardienst voor Driena Verboeket 
– als Jaardienst voor Guille en Petronella Op t Root – 
Janssen 
– voor alle parochianen, die het afgelopen jaar overleden 
zijn 
 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
– voor alle mensen in zieken- en verzorgingshuizen 
 

NEER: 15:00 UUR ALLERZIELENVIERING IN DE KERK 
 
AANSLUITEND AAN DEZE VIERING WORDEN DE 
GRAVEN OP HET KERKHOF IN NEER GEZEGEND 
 

WOENSDAG 26 OKTOBER 
NEER: 9.00 UUR H.MIS  

– voor de kinderen en jongeren, die opgroeien in deze 
moeilijke tijd 
 

ZATERDAG 29 OKTOBER 
NEER: 9.00 UUR H.MIS  

– voor de mensen, die in het ziekenhuis of 
verpleegtehuis verblijven. 
– ter ere van Onze Lieve vrouw van Lourdes 



ZONDAG 30 OKTOBER 
ROGGEL: 9.30 UUR H.MIS 

– zeswekendienst voor Wiel Diederen 
  

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN 
– voor alle overledenen van onze parochie 
 
AANSLUITEND AAN DE MIS WORDEN DE GRAVEN OP 
HET KERKHOF IN HEIBLOEM GEZEGEND 
 

ROGGEL: 14:00 ALLERZIELENVIERING IN DE KERK 
AANSLUITEND AAN DEZE VIERING WORDEN DE 
GRAVEN OP HET KERKHOF IN ROGGEL GEZEGEND 

  

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  
 


