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Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen wij u, en allen die u lief 
en dierbaar zijn, alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar! 



Wij geven graag de wens, die wij zelf ontvingen,  
door en wensen u voor 2023 toe: 

 
Gods zegen op al uw wegen. Licht dat terugkomt. 

Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die in u blijft. 

Pastoor Patrick Lipsch, Kapelaan Rajan Arulraj, federatiebestuur, 

kerngroepen en alle parochiemedewerkers en vrijwilligers. 

 

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. 

 

Geen Thuiscommunie in januari 

Omdat de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld rondom Kerstmis 

de communie thuis hebben mogen ontvangen zal de thuiscommunie rond 

de 1e woensdag van januari komen te vervallen. Daarom wordt de 

eerstvolgende thuiscommunie rondgebracht rond de 1e woensdag van 

februari. Zoals gebruikelijk wordt vantevoren met u contact opgenomen 

over het precieze moment waarop we bij u langs zullen komen! Aanmelden 

voor het ontvangen van de communie thuis is altijd mogelijk en wel 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). 

 

 

 



Aanbidding in onze kerken 

In december hebben we voor de eerste keer aanbidding willen vieren in 

onze parochiefederatie Kana. Deze aanbidding werd goed bezocht en door 

de aanwezigen als zeer zinvol en goed ervaren, daarom dat we graag 

doorgaan hiermee! Weet u van harte welkom op donderdag 5 januari (de 

1e donderdag in de maand) in de dagkapel van onze parochiekerk in Horn.  

 

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. . 

 

Bijbelavond 

Ook in het nieuwe jaar willen we weer verder gaan met de Bijbelavonden 

die altijd worden gehouden op de laatste dinsdag van de maand, 

afwisselend in het parochiecentrum in Haelen en het parochiehuis in Neer. 

In januari zal deze avond worden gehouden op 31 januari vanaf 20:00 in 

Haelen, deze avond zal ongeveer 1,5 uur duren. Ook hiervoor van harte 

uitgenodigd! 

 

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 

De volgende bijeenkomst voor de 

Doopvoorbereiding staat gepland op  dinsdag 10 

januari  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 
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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 

hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

 

Nieuwe tarieven missen en andere vieringen 

Elk jaar geeft ons Bisdom een advies uit voor de te hanteren tarieven voor 

de diverse vieringen in onze kerken. Dit advies wordt door het Kerkbestuur 

gevolgd en dat betekent dat met ingang van 1 januari de volgende tarieven 

gehanteerd worden in onze parochiefederatie: 

 

 Eenvoudige dienst door de week (leesmis)    € 15 

 Eucharistieviering weekeinde       € 30 

 Jubileumdiensten buiten de reguliere weekend diensten  € 325 

 Huwelijksmis          € 500 

 Uitvaart           € 500 

 Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere 

begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst    €100 

 Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in 

crematorium zonder voorafgaande kerkdienst    € 500 

 Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de 

parochiekerk (extra dienst)       € 500 

 Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar) 

o Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 5 jaar € 75 /  

10 jaar € 150 / 20 jaar € 300. 

o Eucharistieviering in weekend 5 jaar € 150 / 10 jaar € 300 /  

20 jr. € 600 

 



Richtbedrag kerkbijdrage: Het richtbedrag voor 2023 bedraagt € 130 per 

jaar.  Het richtbedrag is  1% van het netto- inkomen van een 

huishouden/economische eenheid. 

 

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. 

 

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 24 januari. 

 

ZONDAG 1 JANUARI  
NEER: 9:30 UUR H. MIS VOOR ROGGEL, NEER EN HEIBLOEM IN 

DE KERK  
– Jaardienst voor Henri Berghs 
– voor een goede samenwerking tussen onze drie 
parochies, waar we allemaal voordeel van hebben. 
 
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

http://www.wjd.nl/


HEIBLOEM 11:00 H. MIS VERVALT 
 
 

WOENSDAG 4 JANUARI 
NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– voor de levende en overleden leden van de 
Seniorenvereniging. 
– voor een bijzondere intentie 
 

ZATERDAG 7 JANUARI 
NEER: 

 
19:00 UUR  H. MIS VERVALT 

ZONDAG 8 JANUARI 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS VERVALT 

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

NEER: 14:00 DOOPDANKVIERING 
ZIE VOOR INFORMATIE EERDER IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

WOENSDAG 11 JANUARI 
NEER: 9:00 UUR H.MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– voor Tine Slaats – Lendfers 
 

ZATERDAG 14 JANUARI 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS IN HET JOZEFHUIS 

– jaardienst voor Anna Sleutels 
– voor Lies Fleuren-Aerts en overleden familie 
 

ZONDAG 15 JANUARI 
NEER: 9:30 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– voor de jarigen van deze maand 
 

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS VERVALT 
 

WOENSDAG 18 JANUARI 
NEER: 

 
 

9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 
– voor bisschop Harrie Smeets 



ZATERDAG 21 JANUARI 
NEER: 19:00 UUR H. MIS VERVALT 

 

ZONDAG 22 JANUARI 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS VERVALT 

 

NEER: 11:00 UUR H. MIS IN DE KERK MMV SCHUTTERIJ ST. 
SEBASTIANUS - LET OP AANGEPAST TIJDSTIP 
– voor de levende en overleden leden van Schutterij St. 
Sebastianus in het bijzonder  voor ons lid Henk ten Kate, 
die ons afgelopen jaar ontvallen is 
– Jrd. voor Piet Derikx, Tien Derikx- Hendriks, Jos Derikx 
en dochter Monique en voor Will Valckenborgh 
– Jrd. voor Herman Niessen en Jacoba Niessen – Bouten 
– Jrd. voor Truus Frenken – Rijs, Jacques Frenken en 
zoon Hans 
– voor Gerda Leunissen – Peeters, Sjeng Leunissen en 
Thei Leunissen  
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS IN DE KLOKKESTOEL 
– voor alle zieke mensen 
 

WOENSDAG 25 JANUARI 
NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS  

– ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

ZATERDAG 28 JANUARI 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS IN HET JOZEFHUIS 

– voor het welzijn van onze parochie 
 

ZONDAG 29 JANUARI  
NEER: 9.30 UUR H.MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– Jrd. voor Sjra Emonts 
– Jrd. voor Theo Berben en Miep Adema 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS VERVALT  
 
 
 
 

  



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  
 


