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Geef vandaag voor de Kerk van morgen 

“Voorspellen is moeilijk, zeker als het de 

toekomst betreft,” zei een bekende cabaretier 

ooit. Niemand weet wat dag van morgen ons 

zal brengen. Dat geldt ook voor onze 

parochiegemeenschap. Wie zal het zeggen 

hoe die er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien? 

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen geweest van veel 

aandacht voor het geloof en momenten waarop het geloof bijna 

verdwenen was. Steeds bloeide de Kerk daarna weer op, omdat er altijd 

mensen bleven die zich inspanden om de boodschap van het evangelie 

door te geven aan een volgende generatie. Dat is ook de uitdaging 

waarvoor wij als parochiegemeenschap nu staan. 

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen voortbouwen op de 

belangrijke boodschap van liefde en barmhartigheid die Christus ons in het 

evangelie aanreikt, dan moeten wij daar nu de fundamenten voor leggen. 

Onze parochiefederatie wil graag missionair zijn en bouwen aan de Kerk 

van de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak uw kerkbijdrage over: Parochie 

H. Isidorus – Heibloem: NL85 RABO 0144292718; Parochie H. Martinus – 

Neer: NL13 RABO 0135700590; Parochie H. Petrus – Roggel: NL44 RABO 

0144203634. 



Gedachten van een acoliet  

“Als je zo de communie uitdeelt, welke gedachten gaan er dan door je 

heen?”. Aan de uitgang van de kerk spreekt een dame me aan. Zonet heb ik 

als acoliet (volwassen misdienaar) de mis gediend.  Daarbij heb ik samen 

met de priester ook de communie uitgedeeld.  

Ik antwoord dat ik erop let dat ik voldoende hosties in de schaal heb. Want 

een rij mensen die moet wachten tot een lege schaal weer gevuld is, dat 

staat een beetje knullig.  

Zo zijn er meer praktische zaken waar een acoliet zich om bekommert: een 

kapotte verwarming weer aan de gang krijgen; de draadloze microfoon 

zoeken; met wapperende toog snel op de fiets de fotograaf optrommelen 

die de dienst van de eerste communie verslapen had; de geluidsinstallatie 

weer aanzetten die uitgeschakeld was;  een priester die zijn tekst in het 

missaal kwijt is weer de juiste regel aanwijzen; mensen die onwel worden 

tijdens de dienst weer op de been helpen, etc. etc. 

Mijn antwoord over de hosties in de schaal lijkt de dame wat teleur te 

stellen. Had ze diepere gedachten verwacht? Ze vraagt door.  

En dan komen we toch op een moment in de mis, waarbij ik wel degelijk 

“diepere gedachten” ervaar. En dat is het ritueel van de “bewieroking van 

het volk”.  

Eerst loop ik dan met het wierookvat naar de priester toe. Die pakt het vat 

aan, en bewierookt het altaar. Dan pak ik het wierookvat weer over, en 

bewierook ik op mijn beurt de priester. Vervolgens stap ik naar een plek 

voor het altaar, maak een buiging naar de kerk, en bewierook ik alle 

misbezoekers. Dat gebeurt met een zwaai van het wierookvat, naar het 

midden, naar links, en naar rechts.  Dan buig ik opnieuw naar de kerk en 

loop ik terug.  

Die “bewieroking van het volk” is een uitnodiging: “ga je mee in dit 

ritueel?” Maar ook is het een uiting van vertrouwen. Vertrouwen dat we 

allemaal in goede handen zijn en ons mogen overgeven aan dit ritueel.  



Voor mijzelf zit de diepste betekenis in de buigingen die ik maak. Op dat 

moment voel ik heel sterk dat ik dienstbaar ben aan iets wat veel groter is 

dan mezelf. Dat raakt me elke keer.  

Oh ja, er is nog een belangrijke praktische taak van de acoliet.  

Bij lange missen kan het vuur in het wierookvat uitdoven. En dan is het 

helemaal knullig om met een wierookvat te zwaaien waar helemaal geen 

rook meer uit komt. De acoliet past dus goed op dat hij tijdig een nieuw 

houtskooltje in het wierookvat legt.  

De kunst is het vuur goed brandende te houden. En dat is nu voor de kerk 

ook in heel veel andere opzichten van het grootste belang…..  

Christ Schreurs (acoliet in Horn) 

Allerheiligen / Allerzielen 

Op 1 november is het Allerheiligen, op 2 november Allerzielen. Katholieke 

gelovigen herdenken dan hun doden. Traditioneel worden de kerkhoven 

bezocht en de graven gezegend.(Om praktische reden soms in het weekend 

ervoor of erna.)De afgelopen jaren is er veel veranderd in uitvaartrituelen. 

“Maar de kerkelijke uitvaartliturgie is nog steeds heel krachtig.” 

De kerkelijke uitvaartliturgie kent een duidelijke opbouw: we halen niet 

alleen herinneringen op aan de overledene, maar bieden ook perspectief 

op eeuwig leven. Dat is een heel krachtig model. Dat mogen we als Kerk 

best hardop zeggen. 

11 november Sint-Martinus 

Sint-Maarten was bisschop van Tours in Frankrijk, 

maar in Limburg zijn zoveel kerken (o.a. in Horn en 

in Neer) naar hem vernoemd dat we hem toch ook 

wel als ‘eine vaan us’ mogen beschouwen. Vooral 

veel oude kerken langs de Maas zijn naar ‘Sinter-

Merten’ vernoemd. Zijn voorbeeld van 

barmhartigheid – hij gaf de helft van zijn mantel 

aan een bedelaar – spreekt ook nu nog tot de 



verbeelding. Niet voor niets wordt het feest van Sint-Maarten nog steeds 

op veel plaatsen gevierd. 

Andere locaties voor de weekend-missen in de wintermaanden: 

Bezuinigen is onontkoombaar, ook de parochies kunnen er niet langs. 

Vanwege de explosief stijgende energieprijzen zijn de kosten niet op te 

brengen als de kerken in de komende winter verwarmd moeten worden. 

Daarom heeft elke parochie binnen onze federatie een locatie gezocht 

waar de mensen bij elkaar kunnen komen om de weekendmissen toch 

samen te vieren. De betreffende locaties zijn: 

 Neer: in het parochiehuis; 

 Roggel: in het Jozefhuis; 

 Heibloem: in de hoeskamer van de Klokkestoel 

Belangrijke en hoge feestdagen zullen in de kerk gevierd worden. 

Ook zullen er vanaf 01 november 2022 t/m 10 april 2023 (Pasen) minder H. 

Missen zijn (winterrooster). 

Voor overige informatie: aanvangstijden, locatie en intenties geldt: Houdt u 

de parochieberichten goed in de gaten. Of raadpleeg de website: 

www.federatiekana.nl en klik op uw eigen parochie. 

Bijbelavonden 

De eerstvolgende Bijbelavond is 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 8 november  



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 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 

Sluiting buitendeur Mariakapel kerk Neer 

Zoals gebruikelijk in de periode tussen Allerzielen en Pasen (9 april 2023) is 

de buitendeur van de Mariakapel in de kerk van Neer GESLOTEN. Het is wel 

mogelijk om voor en na de H. Missen in onze parochiekerk een kaars op te 

steken bij Maria (O.L.Vr. van Altijd durende Bijstand). 

Advent (27 november t/m 24 december) 

Dit zijn de vier weken voorafgaand aan Kerstmis. In deze periode bereiden 

wij ons voor op de komst van het kindje Jezus. Oftewel 'Davids zoon, lang 

verwacht', zoals een regel uit het kerstlied 'Stille Nacht' beschrijft. Want 

profeten hadden voorspeld dat uit de familie van koning David een nieuwe, 

bijzondere koning geboren zou worden. 'Adventus' betekent in het Latijn 

dan ook 'komst'. Met de Advent begint bovendien het nieuwe kerkelijk jaar. 

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 16 november. 

 

WOENSDAG 2 NOVEMBER - ALLENZIELEN 
NEER: 9:00 UUR H. MIS (in het Parochiehuis) 

–  voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging speciaal voor  Jacques Frenken, San 
van Roij - Heijnen en Karien Reuters – Leenhouwers, die 
onlangs overleden zijn  
 
 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

mailto:dopen@federatiekana.nl


DONDERDAG 3 NOVEMBER  – H. Hubertus, patroon van de jagers 

NEER: 8:30 UUR  H. MIS (in de Mariakapel aan de Leudalweg) 
–  voor de levende en overleden leden van de 
Jagersvereniging 
 

ZATERDAG 5 NOVEMBER 
NEER: 19.00 UUR H. MIS (in de kerk) met medewerking van 

Schutterij St. Martinus 
–  als 6-wekendienst voor Jacques Frenken 
–  voor Truus Frenken – Rijs 
–  voor de levende en overleden leden van Schutterij St. 
Martinus 

ROGGEL: 19.00 UUR H.MIS (in de kerk) 
- voor Anna Peeters-Puts 
 

ZONDAG 6 NOVEMBER 

NEER: 9:30 UUR  H. MIS VERVALT 

HEIBLOEM:  11.00 UUR H. MIS  VERVALT ivm Winterrooster 
 

ROGGEL: 18:00 UUR ST. MAARTENSVIERING (in de kerk) 
 

WOENSDAG 9 NOVEMBER 

NEER: 9:00 UUR H. MIS (in het parochiehuis) 
–  voor onze bischop Harrie Smeets 
 

ROGGEL: 15.00 UUR H.MIS (in het Josefhuis) 
 

ZATERDAG 12 NOVEMBER  H. Martinus, patroonheilige van de parochie 
NEER: 

 
19:00 UUR H. MIS (in het parochiehuis) 
–  voor Albert Hillen 
–  voor de levende en overleden parochianen 
–  voor alle priesters en kloosterzusters, die hier gewerkt 
hebben 
–  voor de levende en overleden leden van ons Kerkelijk 
zangkoor 
–  Jaardienst voor Jan Peeters 
 
 

ZONDAG 13 NOVEMBER 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS VERVALT ivm Winterrooster 

 



HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS in de hoeskamer van de Klokkestoel 
- voor het welzijn van onze parochie 
 

WOENSDAG 16 NOVEMBER 
NEER: 9:00 UUR H. MIS (in het parochiehuis) 

–  voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS (in het Josefhuis) 

–  jrd. voor Jan Ebus, Anna Ebus Seerden en Sjef Ebus 
–  jrd.voor Ida Franssen en Pastoor Frans Rutten 
–  jrd.voor Sjra Vullers en Maria Vullers-Heijnen 
–  jrd.voor Truus Geenen en Frans van den Ekker en 
tevens voor Wiel Geenen 
– voor Harrie Smeets en Betsy Smeets-Alofs en Anna 
Alofs 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER – CHRISTUS KONING 
NEER: 9:30 UUR H. MIS (in het parochiehuis) 

–  Jaardienst voor Wiel Verheijden en Mia Verheijden – 
Bongaerts 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS VERVALT ivm Winterrooster 
 
 

WOENSDAG 23 NOVEMBER 
NEER: 9.00 UUR H.MIS  (in het parochiehuis) 

–  uit dankbaarheid 
–  voor het welzijn van onze parochie 
 

ZATERDAG 26 NOVEMBER  
NEER: 9.00 UUR H.MIS (in de kerk)  

Caecilia-mis Zangvereniging Maas en Neergalm 
–  voor de levende en overleden leden van 
Zangvereniging Maas en Neergalm 
–  Jaardienst voor Jan en Agnes Dorssers – Timmermans 
en zoon Wim Dorssers 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER 
ROGGEL: 9.30 UUR H.MIS VERVALT ivm Winterrooster 



 

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS in de hoeskamer van de Klokkestoel 
- voor overleden ouders Peters-Sanders, Ton van Wylick 
en Franka. 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 
NEER: 9.00 UUR H.MIS (in het parochiehuis) 

–  ter ere van Onze Lieve vrouw van Lourdes 
 

  

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  
 


