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Zalig Kerstfeest! 

Langs deze weg wensen wij u 

en de uwen van harte een Zalig 

Kerstmis toe. Wij danken 

iedereen die betrokken is bij 

onze parochies, voor de inzet 

en de trouw waarmee u dit 

afgelopen jaar onze parochies 

(ook financieel) heeft 

gedragen. Wij wensen u en 

allen die u dierbaar zijn, voor 

het komende jaar 2023 Gods 

zegen toe en alle goeds, 

gezondheid, vrede en 

harmonie in uw hart en om u heen. 

 

Pastoor Patrick Lipsch, Kapelaan Rajan Arulraj, federatiebestuur, 

kerngroepen en alle parochiemedewerkers en vrijwilligers. 

Iets doen voor de gemeenschap in de adventstijd 

In het Onze Vader bidden we elke keer “geef ons heden ons dagelijks 

brood”, daarom mag het ook een opdracht voor ons allen zijn om ervoor te 

zorgen dat mensen voorzien worden van het dagelijks brood. Zo mogen wij 



als parochiefederatie in deze 

adventstijd ook concreet werk 

maken van ons geloof en ons 

inzetten voor de mensen om ons 

heen die het in deze tijden moeilijk 

hebben. Velen kunnen de eindjes 

niet meer aan elkaar knopen en 

hebben geen geld voor de 

broodnodige en gezonde voeding. Deze mensen zijn soms dichterbij dan wij 

denken, daarom dat we voedsel inzamelen voor DiaNico, de voedselbank in 

Leudal zodat ook mensen in onze eigen parochies, die hier gebruik van 

maken voorzien kunnen worden van de nodige levensmiddelen, zo werken 

we samen aan de onderlinge solidariteit. 

Welke producten willen we inzamelen? Het gaat om houdbare producten, 

hierbij moet u denken aan producten zoals: pasta en rijst, soep, groenten in 

blik, lang houdbare melk, bakboter, smeerboter, olie, broodbeleg, 

pastasaus, koffie en thee, bakmeel, ontbijtgranen en andere goed 

houdbare producten. U kunt deze producten voor en na afloop van de 

Missen in onze kerken deponeren in de manden die hiervoor in de kerk 

gereed staan. In Neer en Roggel kunt u deze producten ook bij de 

Parochiecentra afgeven tijdens openingsuren: in Neer op woensdag van 

09.30 tot 11.30 uur, Kerkplein 4 Neer en in Roggel op donderdag van 09.00 

tot 11.30 uur, Pastoor Ruttenhofje 6a Roggel. Mocht u ook een financiële 

bijdrage willen leveren dan staat daarvoor ook een mandje of een bus klaar 

waarin u uw gaven kunt deponeren. U kunt deze producten tot en met 

Kerstmis inleveren.  

Na afloop van de actie zullen we de alle verzamelde producten en 

financiële bijdragen aanbieden aan DiaNico (de voedselbank in Leudal) die 

zorgt voor de verspreiding onder de gezinnen in onze gemeente Leudal die 

dit nodig hebben. 

 

  



Thuiscommunie voor Kerstmis 

Net zoals voorgaande 

jaren willen we dit jaar 

ook weer graag de 

communie brengen aan 

de parochianen die met 

Kerstmis niet in de 

gelegenheid zijn om 

naar de kerk te komen. 

Dit zullen we doen op 

woensdag 21 december 

a.s. Aanmelden 

hiervoor kan tot 

uiterlijk 16 december, via telefoon-nummer: Heibloem: 0475-495055 (mw. 

Mia Moonen), Neer: 0475-593089 (mw. Annie Segers) of 0475-591293 

(mw. Mia Theelen), Roggel: 0475-492632 (Fam. Jegers). 

Bezichtiging Kerststal 

Zoals in het verleden gebruikelijk is het ook dit jaar weer mogelijk om de 

kerststal in onze parochiekerken te bezoeken. Hiervoor worden onze 

kerken zowel 1e als 2e Kerstdag opengesteld en wel van 14 tot 16 uur. Weet 

u welkom voor een bezoek aan kerk en kerststal! 

Aanbidding in onze kerken 

Met ingang van de maand december willen we –op veler verzoek- in onze 

parochies (in Neer en Horn) elke 1e donderdag van de maand om 19:00 uur 

aanbidding gaan houden. In deze bijeenkomst van ongeveer een half uur 

willen we samenkomen rondom het uitgestelde Allerheiligste en dan 

samen een viering houden waarin gezongen zal worden, gebeden en waar 

ook ruimte zal zijn voor stil gebed. Na afloop van de aanbidding is iedereen 

ook van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee en een ontmoeting 

met elkaar. De eerste keer zal deze aanbidding plaatsvinden in het 

parochiehuis Neer op 8 december om 19:00 uur, in januari zal dit gebeuren 

in de dagkapel in Horn op 5 januari om 19:00 uur. 



 Nieuwjaarsreceptie 

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we elkaar natuurlijk ook alle 

goeds toewensen voor het nieuwe jaar. Daarom vieren we op 1 januari om 

9:30 uur de H. Mis in Neer voor de parochies van Heibloem, Neer en 

Roggel. Aansluitend aan deze Mis bent u uitgenodigd voor  de 

nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis in Neer. 

 

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 

De volgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding 

staat gepland op  dinsdag 13 december  a.s.  op het 

vertrouwde adres: parochiezaal Biesstraat 2a 

Heythuysen, van  20.00 u. – 21.30 u. Voor een goede 

organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij: 

Jeanine van de Kruijs via e-mail:  dopen@federatiekana.nl 

 

Doopdankviering 

In weekend van  het feest van de Doop van de Heer, begin januari, houden 

we ook telkens een Doopdankviering voor de dopelingen van het afgelopen 

jaar, samen met hun ouders en andere familieleden. Tijdens deze viering 

zullen ook de schelpen waarmee deze kinderen zijn gedoopt worden 

uitgereikt. In onze federatie zullen twee vieringen plaatsvinden en wel op 

zaterdag 7 januari a.s. om 14:00 uur in Horn en de dag erna op 8 januari om 

14:00 uur in Neer. De ouders van de dopelingen zullen hier binnenkort nog 

een aparte uitnodiging voor ontvangen. 

 

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal 

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij 

elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is 

altijd de viering met de paus. 

 

 

mailto:dopen@federatiekana.nl


De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 

augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een 

groep jongeren naar toe. Naast het officiële programma in Lissabon 

bezoeken ze ook andere bijzonder plaatsen onderweg. De WJD-reis 

vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Houd dan de 

website in de gaten: www.bisdom-roermond.nl/wjd of kijk op www.wjd.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 december. 

 

ZATERDAG 3 DECEMBER  
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS IN HET JOZEFHUIS 

– voor de ouderen, zieken en eenzamen in onze 
parochies 
 
 

ZONDAG 4 DECEMBER 2E ZONDAG VAN DE ADVENT 

NEER: 9:30 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 
– voor Truus Frenken -Rijs 
– voor de overleden ouders Geraets – Joosten 
 

HEIBLOEM 11:00 H. MIS VERVALT 
 

WOENSDAG 7 DECEMBER 
NEER: 

 
 

9:00 UUR  H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 
– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging speciaal voor Mien Silvrants – 
Geraets die onlangs overleden is 
– voor Piet Hendrikx 
– jaardienst voor de ouders Peeters-Arntz, ouders 
Leunissen-van Heel en hun overleden kinderen 

DONDERDAG 8 DECEMBER 
NEER: 19:00 UUR AANBIDDING IN HET PAROCHIEHUIS 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

http://www.wjd.nl/


ZATERDAG 10 DECEMBER 
NEER: 19:00 UUR H.MIS VERVALT 

 
ZONDAG 11 DECEMBER 2E ZONDAG VAN DE ADVENT 

ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS VERVALT 
 

HEIBLOEM:  11.00 UUR H. MIS IN DE HOESKAMER VAN DE 
KLOKKESTOEL 
– voor licht in deze donkere dagen 
 

WOENSDAG 14 DECEMBER 

NEER: 9:00 UUR H. MIS 
– voor de jarigen van deze maand 
 

ZATERDAG 17 DECEMBER  
ROGGEL: 

 
 

19:00 UUR H. MIS IN HET JOZEFHUIS 
– jaardienst voor Toon Janssen en Wilhelmina Bergs en 
zoon Anton 
– jaardienst voor Piet van Roij 
– jaardienst voor Mathieu Houben en Henrica van Eijk 
– jaardienst voor Sjra Vissers 
– voor Anna Peeters-Puts 
– voor Lei Hensels vanwege zijn verjaardag 
 
 

ZONDAG 18 DECEMBER 3E ZONDAG VAN DE ADVENT 
NEER: 9:30 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– jaardienst voor Toos Rijs – van Roij 
– jaardienst voor de fam. Scheres – Cabbolet, Louis 
Scheres, Ellie en Piet Moors-Scheres, Loesje, Glen en 
Noud 

 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS VERVALT 
 

WOENSDAG 21 DECEMBER 
NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– voor het welzijn van onze parochie 
 
 
 
 
 



ZATERDAG 24 DECEMBER 
NEER: 18:00 UUR GEZINSVIERING KERSTAVOND IN DE KERK 

– voor onze Bisschop Harrie Smeets 
– voor de jonge ouders in onze parochies, dat zij het 
geloof ook door kunnen geven aan hun kinderen. 
– voor de kinderen, dat zij de waarde van het geloof 
leren beseffen 
 

ROGGEL 20:00 UUR GEZINSVIERING KERSTAVOND IN DE KERK 
– voor Sjeng Lemmen en Elisabeth Lemmen 
– voor Ben Houben en Annie Houben Strijbos 
 

NEER: 22:00 NACHTMIS IN DE KERK 
– Jaardienst voor Jac Deckers 
– voor het welzijn van onze parochie, waar natuurlijk alle 
parochianen een belangrijke rol spelen, maar vrijwilligers 
onmisbaar zijn. 
 

ZONDAG 25 DECEMBER 1E KERSTDAG 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS IN DE KERK 

– jaardienst voor Thei Hendriks en Miet Hendriks-
Coumans 
– jaardienst voor Jan Vossen en Stien Vossen Dams 
 

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

MAANDAG 26 DECEMBER 2E KERSTDAG  
NEER: 9.30 UUR H.MIS OPGELUISTERD DOOR MANNENKOOR 

MAAS- EN NEERGALM IN DE KERK 
– voor Servy Dirkx-Caris en overleden familie 
– voor Pierre Vossen b.g.v. zijn 75-ste verjaardag 
– voor Harie Vestjens 
– voor Jan en Emalie Hermans 
– voor Ton en Lies Pouls-van de Beuken 
– voor Andreas Hermans en Maria Hermans – Geraets en 
familie 
– ter ere van de Heilige Anthonius en voor alle 
weldoeners van de Antoniuskapel 
 



WOENSDAG 28 DECEMBER 
NEER: 9.00 UUR H.MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– ter ere van Onze Lieve vrouw van Lourdes 
– als dankzegging voor alle weldaden van het afgelopen 
jaar 
 

ZATERDAG 31 DECEMBER 
ROGGEL: 19.00 UUR H.MIS IN HET JOZEFHUIS 

- voor alle eenzame mensen 
  

  

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  
 


