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Geef voor je kerk.
Dat is het thema van de actie
kerkbalans van 2018.
Natuurlijk is voor de toekomst
van de kerk de gave van parochianen onontbeerlijk.
En dat schrijf ik niet clichématig, maar veeleer uit nood en
vooral ook vanuit mijn liefde
en dus zorg voor de kerk, het
parochiegebeuren bij ons in
Horn.

Dus vandaar letterlijk: dankzij
uw bijdrage kan de kerk, de
plaatselijke kerk voortbestaan.
Lopen de opbrengsten van
de parochianen terug, kan de
parochie minder en wellicht op
den duur überhaupt niet meer
functioneren.
Vandaar deze actie kerkbalans:
Geef voor je kerk.
Er staat niet: geef voor ‘de’
kerk. Het woordje ‘de’ is te
algemeen, nee, het gaat om
jouw kerk, jouw plaatselijke
parochie(-kerk). Als u als parochiaan blijft geven voor jouw/
uw kerk(-gemeenschap) zal
deze blijven voortbestaan en
kan ze haar vele vertrouwde
activiteiten ten bate van de
gemeenschap blijven vervullen,
waar nodig vernieuwen of zelfs
uitbreiden.

Letterlijk kunnen we zeggen
dat, dankzij uw bijdrage, de
kerk, de St. Martinusparochie,
kan blijven voortbestaan.
Ik moet het telkens weer
opnieuw herhalen, omdat het
blijkbaar zo’n vastgeroeste
gedachte is, dat de kerk leeft
van allerlei subsidies e.d. maar
echt: de enige subsidie die wij
krijgen, is die van de gemeente
en bedraagt slechts enkele
honderden euro’s. Daar kunnen we de verwarming nog
geen maand van draaiende
houden. En andere inkomsten? Die zijn er niet!
De enige inkomsten van de
parochie zijn de bijdragen die
de plaatselijke parochianen
opbrengen.

Toch had ik liever in de titel van
het thema van de actie
kerkbalans een ander woord
gezien in plaats van: "geef voor
je kerk; geef om je kerk".
Want voor je iets geeft, moet je
eerst om iets geven.
Jouw/uw kerk, onze plaatselijke parochiegemeenschap kent
gelukkig heel wat mensen die
3

om haar geven, die het belang
inzien van een parochiegemeenschap: de vele vrijwilligers
die zich inzetten, velen bijna
letterlijk dag-in-dag-uit, voor
onze St. Martinus parochiegemeenschap.
Die vele parochievrijwilligers
vormen samen de spil, het hart
van onze parochie. Mensen
met een warm kloppend hart
voor onze gemeenschap, voor
de mensen die hier wonen en
zijn. Zij geven om mensen, om
onze gemeenschap, om onze
kerk. Ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden, maar met
elkaar willen we samen een
kerkgemeenschap zijn naar
Gods hart.

staan, hoe zit dat dan naar de
toekomst toe? Alleen dankzij
uw bijdrage kan onze kerk(gemeenschap) voortbestaan.
Want je geeft toch om je kerk(gemeenschap), geef dan ook
voor je kerk(-gemeenschap).
Want je kerk/je parochie is:
een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor
vindt en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te
geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd wordt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische
steun.
Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.
Geef om en voor zo’n kerkgemeenschap.

We mogen in dezen met heel
veel respect en eerbied denken
aan die vrijwilligers die de eeuwen door, tot in onze tijd toe,
ervoor gezorgd hebben dat we
in Horn zo’n bloeiende parochiegemeenschap hebben.
Hen zijn we heel veel dank
verschuldigd.
Maar het doet ons ook en
juist daarom beseffen hoezeer
wijzelf ook een verantwoordelijkheid in dezen dragen. Want
als onze parochiegemeenschap vanuit het verleden
alleen dankzij de vele vrijwilligers heeft kunnen voortbe-

Hartelijke dank en met vriendelijke groeten:
Pastoor Constantijn Dieteren
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Namens Buggenum
Hennie Haans – Pastorale Zaken
Frank Severens – Gebouwen
en Terreinen

In goed overleg zijn de
volgende personen uit de
vier parochies voorgedragen
als Kerkbestuurslid in het
gezamenlijke Kerkbestuur:

Namens Haelen
Wim Janssen – Secretariaat
Wim Engels – Personeel en
Organisatie

Pastoor C. Dieteren
Voorzitter
Schepenbank 17
6081 DB Haelen
Tel: 591622
cjdieteren@gmail.com

Namens Nunhem
Jean-Peter Adams –
Communicatie

Namens Horn
Jetske Gilsing – 2de Secretaris
Louis Vermeulen Penningmeester

De naam is
Kerkbestuur van de
parochiefederatie
Buggenum-Haelen-HornNunhem.

Acolietencorps 2018

www.parochiefederatie.nl
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Pastorale Wilsverklaring
Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te
kunnen regelen zodat uw dierbaren weten wat u wenst bij uw
overlijden. Deze verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen.
Mogelijk kunt u het ook als codicil bij uw testament leggen.
1.

Indien ik ernstig ziek ben of in de eindfase van het leven 		
kom te verkeren, wens ik:

O
O

de ziekenzalving te ontvangen
geen pastorale bijstand

2.

Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaartviering:

O
O

aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake
geen viering of avondwake aan de vooravond van de 		
uitvaart/crematie

Op de dag van de uitvaart/crematie wens ik:
O
O
O
O

een Heilige mis in de parochiekerk
tijdens de mis de aanwezigheid van een koor
alleen een samenkomst in het crematorium
bij alleen een crematie wel/geen* aanwezigheid van een 		
priester

3.

Ik wens wel/niet* een zeswekendienst

Aldus opgemaakt op …...............(datum) te …………………….(plaats)
Voorletters en naam: …………………………………………………….
Handtekening: …………………………………………………………...
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*doorhalen wat niet van toepassing is.

gen, waarvoor wij momenteel
geen directe oplossing hebben. Wij vinden dat, zolang het
mogelijk is, nog elke week een
dienst in onze kerk gehouden
dient te worden. Wij bedenken
(bediscussiëren/overwegen)
allerlei mogelijkheden om tot
een lager energieverbruik te
komen.
Ondanks dat we deze maand
in zee zijn gegaan met een
goedkopere energieaanbieder, Energie voor Kerken, blijft
uiteraard het streven van de
Kerngroep erop gericht om het
energieverbruik structureel terug te dringen. Onze dagkapel
in de kerk lijkt net te klein voor
gebruik in het weekend, ofschoon het in de wintermaanden in rustige weekenden uit
te proberen valt.

Financiën 2017 en de toekomst van de kerken in ons
cluster
In deze versie van het jaarverslag zal ik uitgebreid ingaan op
de financiële zaken van onze
St. Martinusparochie en in het
bijzonder op de toekomst van
onze kerken in het cluster.
In ons financieel verslag op
pagina 12 kunt u constateren
dat we moeten roeien met de
riemen die we hebben. Vooralsnog ziet het er niet dreigend
uit. Wij halen onze targets nog
net, maar daar is ook alles mee
gezegd.
U ziet een positief resultaat dat
te danken is aan u als parochiaan. Nog altijd de belangrijkste inkomstenbron, de gezinsbijdragen, is slechts minimaal
gedaald, maar dit totale bedrag wordt slechts door 238
gezinnen opgebracht. Twintig
procent meer zou een structurele bijdrage zijn om een
gezondere financiële uitgangspositie te hebben.
Aan de uitgavenkant baart het
energieverbruik ons grote zor-

Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat wij de afgelopen jaren
niet alle obligaties van de hand
hebben gedaan, hetgeen wel
het advies was van het Bisdom.
De Rabocertificaten leveren
nog een mooi resultaat op
van 6,5 %, terwijl de koers tot
nu toe alleen maar stijgt. Dit
bedraagt op jaarbasis plusmi7

nus €2.500,00. In het overzicht
kunt u dit zien in de overige baten, die met een kleine
€3.000,00 zijn gestegen.
Onder post 5 ziet u een grote
daling van de opbrengsten uit
uitvaarten en huwelijken. Deze
trend zet zich door in alle parochies. Oorzaak zijn de meer en
meer buitenkerkelijke uitvaarten en huwelijken.
U ziet ook dat wij door een
bepaalde verzekeringsconstructie een bedrag van bijna
€3.000,00 hebben bespaard.
Verder zijn er weinig andere
fluctuaties in de rekening te
zien.
Wij zijn in goed overleg met
de besturen van alle koren in
ons cluster om tot een betere
samenwerking te komen. De
reden is enerzijds de enorme
vergrijzing binnen onze koren
en anderzijds ons streven om
te komen tot een kostenbesparing op de uitgaven van dirigenten en organisten.

niet onderuit komen om de
samenwerking op pastoraal
gebied te optimaliseren, met
als doel om op termijn meer samen te doen in minder kerken.
Ja, u leest het goed, want in
een normaal weekend komt
het voor dat er in de 4 kerken in ons cluster samen nog
slechts 100 parochianen een
dienst bijwonen.
Onze moeilijke en zware taak
zal voor de toekomst resulteren
in het sluiten van een aantal
kerken.
Had onze vorige Bisschop
Frans Wiertz nog de nobele
gedachten om alle kerken in
de periferie open te houden,
wij zullen er in de toekomst
niet aan ontkomen om dit te
veranderen. In de blauwdruk
van het Bisdom staat als streefjaar 2020. Dan moeten alle
kerken er klaar voor zijn om zoveel mogelijk zelf en samen te
bereiken. Dit ook in het belang
van de steeds maar groeiende
priestertekorten in de clusters.

Niet alleen de vergrijzing
binnen onze koren noopt tot
nadenken maar ook de vergrijzing van de kerkgangers en
daarmee de zorgen over de
totale financiële inkomsten op
de lange termijn.
Wij zullen er in de toekomst

Wat het beleid straks wordt
van onze nieuwe Bisschop is
nu nog onzeker. Een ding is
wel zeker, wij moeten de regie
in eigen hand houden. Wij
zullen als gezamenlijke kerkbesturen in ons cluster knopen
moeten doorhakken. Dit kan
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op den duur betekenen dat er
kerken gesloten moeten worden en dit kan natuurlijk nooit
zonder goedkeuring van u als
parochiaan.
Het laatste wat wij willen is een
sluiting van een kerk er doorheen drukken, wij moeten er
allen van overtuigd zijn dat het
beslist niet meer anders kan.
De parochiaan in een bepaalde
kerkgemeenschap die dit gaat
overkomen, moet er ook 100%
van overtuigd kunnen zijn dat
er absoluut geen andere mogelijkheden meer bestaan om
financieel gezond te blijven in
de toekomst.

Wij staan samen voor moeilijke beslissingen en verre van
gemakkelijke oplossingen in
de komende jaren, doch ik ben
ervan overtuigd dat wij er gezamenlijk uit kunnen komen.

Op donderdag 4 januari namen wij tijdens een warme en
liefdevolle uitvaartdienst op
een respectvolle wijze afscheid
van Wim van Ratingen
en deden wij hem uitgeleide
naar zijn laatste rustplaats.
Wim betekende veel voor het
verenigingsleven in Horn. Ook
in onze parochie zette hij zich
actief in. Controleerde o.a.
jaarlijks de financiën, gaf deskundig advies en wijze raad.
De tweejaarlijkse boekenmarkt
kon voor 100% bouwen op

deze enthousiaste ‘kartrekker’. Wij zullen Wim missen
als vriend en vrijwilliger, maar
vooral om zijn aimabele persoonlijkheid. Wij wensen zijn
vrouw Margriet, zijn kinderen
en zijn familie en vrienden alle
kracht bij het verwerken van
het verdriet om deze zo bijzondere man.

Als laatste wil ik u danken voor
uw financiële steun in welke
vorm dan ook.
En zeker niet op de laatste
plaats alle vrijwilligers die de
kerk letterlijk en figuurlijk openhouden.
Namens de Kerngroep Horn
Louis Vermeulen
Uw penningmeester

Moge Wim van Ratingen in
vrede rusten.
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NL70 RABO 0123 4006 43
t.n.v. R.K. Kerkbestuur inzake
gezinsbijdragen.

Bijgaand treft u een
acceptgirokaart aan waarmee u
uw bijdrage kunt voldoen. Deze
wijze van betalen is gemakkelijk
gebleken.

Voor overige betalingen kan
gebruik worden gemaakt van
rekeningnummer:
NL50 RABO 0123 4011 00
t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus
Horn.

Het kerkbestuur wil u
graag attenderen op de
mogelijkheid uw bijdrage via
de bank automatisch te laten
overboeken, of in termijnen
te voldoen. Neem hiervoor
zelf contact op met uw bank.
De parochianen die al langer
automatisch betalen kunnen
uiteraard te allen tijde het
bedrag aanpassen.

Het door het Bisdom
Roermond geadviseerde
richtbedrag is
€ 110,00 per jaar.
Voor inlichtingen over de
Actie Kerkbalans 2018 kunt
u te allen tijde terecht bij de
leden van de kerngroep en
de penningmeester in het
bijzonder.

Bedragen kunnen worden
overgemaakt op de navolgende
rekeningnummers:

Openluchtmis Mariakapel
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Dodenherdenking

Paaswake

H. Vormsel

Aswoensdag

Louis Vermeulen en
kleinzoon Jesse
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Ontvangsten

2017

2016

2015

1. Gezinsbijdragen
€ 31.350,83
€ 31.466,29
€ 32.020,29
2. Collecten
€ 5.046,58
€ 5.470,16
€ 5.142,73
3. Kaarsen/offerblokken
€ 2.343,95
€ 2.080,90
€ 1.810,99
4. Misintenties
€ 2.425,00
€ 2.192,00
€ 2.607,00
5. Uitvaarten/ Huwelijken
€ 1.992,60
€ 4.084,40
€ 7.778,06
6. Dopen, communie, vormen
€
880,00
€
658,50
€
540,00
7. Subsidie gemeente Leudal
€ 1.092,50
€ 2.025,00
€ 2.050,00
8. Overige baten, pachten
€ 26.099,97
€ 23.405,86
€ 22.873,42
9. Giften
€ 221,19
€
423,75
€
371,32
9. Nadelig saldo		 €
601,90
			
€ 71.452,62
€ 72.408,76
€ 75.193,81
Uitgaven.			
1.Gebouwen.			
- jaarlijks onderhoud
€ 1.089,57
€ 2.966,55
€ 2.228,17
- reserveringen/afschrijvingen			
- energiekosten
€ 10.512,79
€ 5.878,64
€ 7.700,72
- verzekeringen, belastingen
€ 5.178,36
€ 8.499,14
€ 8.815,34
- overige
€
582,04
€
467,60
€
500,00
2.Eredienst.			
- altaarbenodigdheden
€
932,68
€ 1.192,71
€ 1.214,97
- koren, werkgroepen, muziek.
€ 3.628,04
€ 3.631,60
€ 4.406,57
- kaarsen, versiering, misboekjes
€ 1.021,35
€ 1.292,44
€ 1.192,97
3.Salarissen			
- dirigent, assistenties priesters
€ 6.406,06
€ 6.867,88
€ 7.921,34
- clusterkosten priester en huishoudster € 25.281,00
€ 25.655,10
€ 22.300,00
4.Bijdragen			
- bisdom en dekenaat
€ 10.645,79
€ 12.060,85
€ 12.040,25
- pastoraal, caritas, missie
€ 1.100,00
€
700,00
€
750,00
5.Diversen			
- adm., tijds., abb., porti, tel.
€ 1.941,15
€ 1.711,64
€ 2.218,68
- inningskosten gezinsbijdragen
€
708,80
€ 1.179,10
€ 1.085,77
- overige beheerskosten
€
217,12
€
305,51
€
564,39
- voordelig saldo
€ 2.207,87 		 € 2.254,64
			
€ 71.452,62
€ 72.408,76
€ 75.193,81
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U kunt een intentie bestellen via het parochiecentrum,
Raadhuisplein 7 of telefonisch 0475-581234.
Betaling kan contant of door storting op bankrekeningnummer
NL50 RABO 0123 4011 00 t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus Horn.

Intentie in het weekend				
€ 27,50
Intentie door de week					
€ 12,50
Uitvaartdienst						€ 440,00
Huwelijksdienst					€ 440,00
Jubileumdienst (in het weekend)			
€ 27,50
Jubileumdienst (niet in het weekend)		
€ 275,00
Kosten dirigent en koor				
€ 100,00
Uitgangspunt bij een eventuele verrekening geldt een bijdrage
van € 110,00 per jaar.

Vastenaktie collectebus kerk 				
Vastenaktie Goede Doelen 				
Nederlandse Missionarissen 				
M.I.V.A.
				
Wereldmissiemaand
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€ 88,85
€ 654,10
€ 251,95
€ 270,40
€ 177,80

Overledenen verbonden met onze parochie
Naam
Straat

Leeftijd

Corry van Roij-Roumen		
Hoogstraat		
Anny Smeets-Demarteau		
Beurik			
Mia Boumen-van Montfort		
Houter-ven		
Annie Meulen-Grispen		
Daalakkerserf		
Jacques Roovers			
Hoogstraat		
Annie Sentjens-Giessen		
voorheen Broekstraat
Joep Seuter 				
Franke-ven		
(uitvaart in de Kapel in 't Zand in Roermond)
Wim van Wetten			
Haelerweg		
Henny Hulzing			
Bosscher-ven		
Ursulina Willems-van Laerhoven
Mussenberg		
(uitvaart in de Jonge Kerk in Roermond)			
Wim van Ratingen			
Hoogstraat		

Gedoopt in de St. Martinuskerk
Bosscher-ven
Heythuyserweg
Roggel
Roggel
De Weerd
Hoogstraat
Haelerweg
Baexem
Broekstraat
Keizer Frederikstraat
Berger-ven
Mussenberg
Bosscher-ven

Evi Wessels		
Inge Ververs		
Fenna Vermij		
Bryan Vermij		
Lyssa Berk		
Lynn Kanters		
Nikki Linssen		
Jeffrey Burhenne		
Ferry Sevenich		
Jimi Suylen		
Joanna Drossaart		
Senn van Bogget		
Simon Sanders		
Zoë Creemers		
14

69
92
87
81
87
88
71
75
36
81
71

Gouden huwelijken
Sef en Mia Graef-Kouters
Jo en Els van Heel-Peeters

Bergerweg
Heer Willemstraat

Communicanten op Hemelvaartsdag 25 mei 2017
Yan Aarts
Lyssa Berk
Roan Bongaerts
Djavino Burhenne
Joy Demandt
Veerle Janssen
Ruben Kessels
Isa Kessels
Dylan van Leuven
Liz van der Lienden

Tess van der Lienden
Nina Maréchal
Bryan Peters
Indy van Rossum
Tycho Scheres
Jesper Schreurs
Jesse Vermeulen
Szymon Jakub Olejnik (ontvangen op 26 mei 2017)

H. Vormsel ontvangen op 31 maart 2017
Jasper Boekhoudt
Lynn Diederen
Luca Geelen
Bram Hocks
Milan Janssen

Stijn van Leeuwen
Evy Linssen
Kaydee Peeters
Dani Schreurs
Finn Wassenberg

Eerste H. Communie ontvangen op 21 mei 2017 Latasteschool Horn
Lara Christ
Dyvano Dassen
Keyano van Eck
Sterre Honnof

Alexander van Roon
Bas Vanlier
Levay Verheesen
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Penningmeester Louis
Vermeulen met de wijzers uit
de kerktoren

Torenverlichting

Eerste H. Communie
16

zullen deelnemen.
U kunt zich aanmelden
via telefoon 581234 van
het parochiecentrum,
Raadhuisplein 7. Daar kan men
u nader informeren over de
geplande doopvoorbereiding.
In Horn wordt als regel op
de 3e zondag van de maand
gedoopt in de parochiekerk.
Daar aan de
voorbereidingsavonden
en aan het doopsel in de
desbetreffende kerk kosten
zijn verbonden, vragen wij
een bijdrage van € 35,00 per
doopsel.
Jaarlijks is er voor dopelingen
en hun familie een speciale
dankviering waarbij het
schelpje waarmee zij gedoopt
zijn aan hen zal worden
uitgereikt ter herinnering aan
deze bijzondere gebeurtenis.

De gezamenlijke
voorbereiding op het doopsel
vindt plaats: op de 1e dinsdag
van de maand in Hunsel
en op de 3e dinsdag van
de maand in Haelen in het
parochiecentrum naast de
kerk, aanvang 20.00 uur.
Onder leiding van een van
de parochiepriesters uit
ons dekenaat kunt u zich
samen met andere ouders
voorbereiden, discussiëren,
ervaringen uitwisselen en
naar de mening van anderen
luisteren. Het bezoek bij u
thuis blijft in ieder geval om
de individuele zaken rond
de doop van uw kindje te
bespreken. Daarnaast gaan
we ervan uit, dat de ouders
van de dopeling aan één
van deze gezamenlijke
voorbereidingsbijeenkomsten

Openluchtmis met doop Nikki Linssen
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Wim Ramakers dirigent
Graaf Janstraat 28
581973

Van de koren zijn de
contactpersonen genoemd
en in het kort hun activiteit
en repetitiemoment. Van de
werkgroepen de namen van
de personen die deze groepen
‘runnen’ of de naam van de
contactpersoon.
Al deze groepen worden
liturgisch ondersteund door
onze pastoor.

Gelegenheidskoor –
Vriendenkoor
Het mee verzorgen van
gezinsvieringen, bij Eerste H.
Communie en H. Vormsel
Bij speciale gelegenheden
wordt er op maandag 17.00
uur tot 18.00 uur gerepeteerd
in het parochiecentrum.
Petra Manders, dirigente
Franke-ven
		
06-55717746

Kerkkoor St. Martinus
Het mee verzorgen van de
dienst zaterdagavond 17.45
uur en zondag 11.00 uur.
Repetitie: woensdag van
10.30 uur tot 12.00 uur in de
dagkerk.
Alexander Giebels voorzitter
Graaf Philipstraat 11 581553
Sylvia Berghs dirigenteorganist
De Briasbosch 9, 6095 CL
Baexem
		
06-22211759

Lectorengroep
Verzorgen voorbeden tijdens
de diensten.
Alexander Giebels 		
Graaf Philipstraat 11 581553
Jetske Gilsing
Rijksweg 34

582053

Mia Graef 			
Bergerweg 10		
856660

Gregoriaans koor St.
Martinus
Het mee verzorgen van de
eredienst 1 keer per maand.
Repetitie: tweewekelijks op
maandag 16.00 uur in het
parochiecentrum.

Sophie Hünen			
Ruiterstraat 20		
581909
Tiny Peeters			
Hoogstraat 53		
582140
18

Antoinette Rooswinkel		
Hoogstraat 54		
581900

Jacqueline Vesters		
Graaf Jacobstraat 21 582054

Marjo Smeets			
Beurik 2A		
581519

Werkgroep M.O.V. (Missie
Ontwikkeling en Vrede)
Om ons kerk-zijn wereldwijd te
maken is er een comité dat zich
bezighoudt met meezorgen
voor de Derde Wereld.
Activiteiten betreffende
wereldwinkel behoren ook tot
hun taakgebied.

Jacqueline Vesters		
Graaf Jacobstraat 21 582054
Jac Wijnands			
Weergraaf 23		
581587
Begroetingsdienst
De “nieuwkomers” of nieuwe
gezinnen in onze parochie
worden, indien zij dit op prijs
stellen, persoonlijk welkom
geheten en geïnformeerd
over het reilen en zeilen in
onze parochie.
Aanmelden bij het
parochiecentrum.

Marlie Berghs			
Molenweg 13		
582004
Margriet van Ratingen		
Hoogstraat 45		
582296
Antoinette Rooswinkel		
Hoogstraat 54		
581900
Marjo Smeets 			
Beurik 2A		
581519

Werkgroep Eerste Heilige
Communie
Francis Berk			
De Weerd 82		
581682
Regi Demandt
Hoogstraat 26

Contactpersoon
Parochieberichten
Mia Graef		
Bergerweg 10		

06-50451911

856660

Gezinsvieringen
Om de diensten “sprekend” te
laten zijn voor gezinnen met
jonge kinderen, organiseert
deze groep van ouders
gezinsmissen in het weekend.

Francis Engelen		
Hoogstraat 22a
581446
Jetske Gilsing			
Rijksweg 34		
582053
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Zonnebloem
Hennie Geraedts		
Franke-ven 15		
589151

Francis Berk			
De Weerd 82
581682
Regi Demandt
Hoogstraat 26

06-50451911

Marian Jol
Burg. Magnéestraat 19 		
			 582459

Francis Engelen		
Hoogstraat 22a
581446
Sandra van der Kop
Hoefstraat 1 		
Petra Manders
Franke-ven

Avondwake
De avonddiensten bij een
uitvaart worden voorbereid en
verzorgd door leken.

582780

06-55717746

Mia Graef			
Bergerweg 10		
856660

Ellen Theunissen
Kerkpad 1
06-3135262

Louis Vermeulen 		
Graaf Janstraat 18
582072

Ziekenzorg / Ziekenbezoek
Op verzoek bezoekt pastoor
Dieteren zieke parochianen.
Kent u iemand die daarvoor
in aanmerking komt,
geef dit dan door aan het
parochiecentrum. Er wordt dan
contact opgenomen om een
afspraak te maken voor bezoek
thuis of in het ziekenhuis.

Collectanten
Christien Dings		
Graafschap Hornestraat 43		
			 582319
Jacqueline Heijnen		
Graaf Janstraat 8
581962
Mart van Herten		
Molenweg 5		
581276

Ziekencommunie Kerstmis,
Pasen, eerste vrijdag van de
maand.
Opgave bij het
parochiecentrum tel. 581234.

Arno van der Linden		
Daalakkerstraat 31
582672
Jac Linssen 			
Burg. Huybenstraat 39 		
			 581924
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Jo van Roij			
Hoogstraat 31a
581833

Wim Tromp			
De Peel 13A-3 Heel 459301

Ger Smeets			
Burg. Derkxstraat 2 581710

Louis Vermeulen		
Graaf Janstraat 18
582072

Jac Wijnands			
Weergraaf 23		
581587

Misdienaars
Jesse Vermeulen
Rijksweg 20		

581214

Myrthe Vermeulen
Rijksweg 20

581214

Onderhoud kerk
George Khashadrian
Christien Dings
Graafschap Hornestraat 43
			582319

Algemeen
Naast alle werkgroepen zijn er
nog veel parochianen die zich
spontaan beschikbaar stellen.
Denk bijvoorbeeld aan extra
hulp bij Eerste H. Communie,
Vormsel, opbouw kerststal,
zilver- en koperpoetsen. Ook
zij zijn onmisbare schakels in
ons parochiegebeuren.

Acolieten
Leo Jentjens (Chef)		
Hagelkruis 16		
581855
Tom Meevissen		
Kloppeven 35		
582753
Joris Peeters			
Schelkensven 21
582475

Leden Actie Kerkbalans
Verzorgen jaarlijks het
rondbrengen huis aan
huis van de envelop Actie
Kerkbalans met parochiegids.

Christ Schreurs		
Nieuwstadt
046-4811663
Joep Smeets			
Bergerven 9		
582822

Annie Arts			
Land van Eyckstraat 18 		
			582066

Lilian Smeets			
Bergerven 9		
582822

Francis Berk
De Weerd 82

Ruud Spiekers			
Ruiterstraat 20		
581909
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581682

Maria Brouwers
Schelkensven 72

581613

Jan Thoonen			
Weergraaf 29		
581639

Alexander Giebels
Graaf Philipstraat 11

581553

Wim Tromp			
De Peel,13A-3, Heel
459301

Jetske Gilsing			
Rijksweg 34		
582053

Annemie Vermeulen 		
Graaf Janstraat 18
582072

Mia Graef			
Bergerweg 10		
856660

Jacqueline Vesters		
Graaf Jacobstraat 21 582054

Leo Haves			
Haelerweg 72		
581415
Mart van Herten		
Molenweg 5		
581276
Bianca Hocks
Burg. Magnéestraat 3 503437
Leo Jentjens			
Hagelkruis 16		
581855
Piet van der Linden		
Keizer Frederikstraat 11 		
			 582236
Jo van Roij			
Hoogstraat 31a
581833
Familie Smeets 		
Beurik 2a		
581519
Joep Smeets			
Bergerven 9		
582822
Kroedwèsviering
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Palmpasen

Paaskaars overhandigd
aan Jo van Roij

Pastoor
23

Als gevolg van het
priestertekort moet onze
pastoor meerdere parochies
“bedienen”. Daarom is
er sinds april 2001 een
parochiecentrum, waar
medeparochianen parochiële
werkzaamheden verrichten,
om ook zo de pastoor te
ontlasten.

Christien Dings
Graafschap Hornestraat 43 		
			582319
Mia Graef			
Bergerweg 10
856660
Mia Ramakers			
Graaf Janstraat 28
581973
Truus Schreurs		
Hoefstraat 26			

Het parochiecentrum is gevestigd op: Raadhuisplein 7,
6085 BD Horn, telefoon: 0475581234. E-mail:
contact@martinuskerkhorn.nl
Website:
www.martinuskerkhorn.nl
Openingstijden: dinsdag,
donderdag en vrijdag van
10.00-12.00 uur.

Kosters
Wies Bouwens			
Oranjelaan 21 D1
Roemond		 582829
Jo van Roij		
Hoogstraat 31a

581833

Annemie Vermeulen
Graaf Janstraat 18
582072

Archivaris
Alexander Giebels
Graaf Philipstraat 11 581553

Leo Jentjens (assistent)
Hagelkruis 16 		
581855

De vrijwilligers van ons
parochiecentrum
Tiny Bruijstens
Mariënschootstraat 20
Nunhem		 591651
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De dames van de
werkgroep Kroedwès van
de Heemkundevereniging
hebben meerdere dagen
kruiden en gewassen geplukt
die nodig waren voor het
maken van de kroedwès. De
kerk was prachtig versierd,
circa 260 kruidenbosjes
zijn gemaakt en in een
volle parochiekerk werd de
kroedwès op zondag 20
augustus gezegend door
pastoor en uitgedeeld aan alle
aanwezigen in de kerk.
Het boeket van de kroedwès
wordt bijeengebonden met
een touw van zeven el. De 7 is
het getal van de volledigheid.
Het gebruik van kroedwès
vindt plaats sinds de 17e
eeuw. Het boeket wordt
gebruikt om onheil af te
wenden. De kruiden worden
verzameld en opgehangen in
huis op zolder of in de schuur.
Bij ernstig onweer wordt het
gedroogde kruid verbrand
waarbij gebeden wordt. Bij de
verbranding wordt vaak het
Sint Jans Evangelie gebeden.
Wat niet vreemd is omdat het
Sint Janskruid deel uitmaakt
van de groep afweerkruiden.

Kroedwès bestaat uit;
Twee graansoorten: Tarwe en
Rogge. Twee geneeskrachtige
kruiden: Boerenwormkruid
en Duizendblad. Onweer
werende kruiden: Alsem en
Koninginnekruid. Alsem wordt
ook wel eens vervangen
door Bijvoet, Wilgenroos of
Huislook.
Walnotenblad. Dit kruid heeft
een blad dat bestaat uit 7
blaadjes.
Volgens traditie zijn deze 7
kruiden aangetroffen in het
graf van Maria, moeder van
Jezus Christus. Vanwege dit
verband vindt de jaarlijkse
zegening plaats in de week
van 15 augustus, het feest van
Maria Ten Hemelopneming.
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Kerstexpositie 2017
tig versierde kerk.
Veel mensen van binnen en
buiten Horn bezochten de
verschillende kerkdiensten en
genoten op die manier van
samen Kerstmis vieren.

Met als thema: Op weg naar
geborgenheid
Ook dit jaar mochten wij als
parochiegemeenschap genieten van een prachtige Kerstexpositie in onze mooi versierde
kerk. Weliswaar anders van opzet dit jaar maar daarom niet
minder indrukwekkend. De leden van de werkgroep hadden
gekozen voor het thema “op
weg naar geborgenheid” en
er werd op zeer verschillende
wijze invulling aan gegeven.
Wederom was deze kerstexpositie een waardevolle aanvulling op de in zijn totaal prach-

Wij als Kerngroep Horn willen alle vrijwilligers van harte
danken voor de vele uren die
men belangeloos heeft meegewerkt om deze Kerstexpositie,
maar ook de gehele kerst- en
kerkversiering van onze kerk
mogelijk te maken.
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Op zaterdag 14 oktober en
zondag 15 oktober organiseerde de Kerngroep Horn samen
met het Actiecomité Kerktorenverlichting wederom een
tweedaagse Boekenmarkt in
onze parochiekerk van Horn.
Honderden bezoekers mochten
wij verwelkomen en ondanks
het prachtige en zonnige nazomerweer wisten velen onze
kerk te vinden.
Zij genoten van duizenden
boeken, een prachtige modeshow van oude en nieuwe
communiekleding, de meer
dan uitgebreide foto expositie
over de eerste H. Communie
en van Stadsdichter Frits Criens,
die ons letterlijk meenam in de
kerktoren om daar te genieten
van zijn sfeervolle dialectverhalen van alledag.
Kortom, twee geweldige dagen. En weer laat Horn zien
waarin een klein dorp groot
kan zijn! Als Kerngroep en
Actiecomité zijn we iedereen,
bezoekers en vrijwilligers, die
deze twee dagen tot een zo
groot succes hebben gemaakt,
uitermate dankbaar. Want op
zondagavond kon onze pen-

ningmeester meedelen dat er
ruim € 9.000,00 bij elkaar is
gebracht.
Deze € 9.000,00 zal in zijn geheel worden aangewend voor
de gedeeltelijke reparatie van
de verlichting van het uurwerk
in onze kerktoren. Maar… we
zijn er nog niet.
Totale reparatie vergt nog verdere financiële inspanningen
en als Kerngroep zijn we druk
doende om deze middelen
de komende tijd bij elkaar te
brengen.
U allen, bezoekers en vrijwilligers, nogmaals dank voor uw
bijdrage, uw inzet en betrokkenheid bij onze kerk. Een
extra woord van dank aan dhr.
Herman Cauven en Museum
‘Terug in de tijd’, aan alle particulieren voor het beschikbaar
stellen van de communiekleding en voor het lenen van alle
objecten.
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