
 

 

 C L U S T E R  NIEUWS 19-2 

Hierbij ontvangt U de 15e nieuwsbrief van Cluster 
Tabor. Wij gaan samen met U op weg naar 
Pinksteren. Daaraan voorafgaand zijn er mooie 
buitenvieringen, ontvangen onze kinderen de 1e H. 
Communie en leveren we als parochie een bijdrage 
aan de dodenherdenking.  Wij nodigen U van harte 
uit. 

       
 

 
 

Voorwoord 
 

Op weg naar  

Hemelvaart en Pinksteren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinrichting kerk 

Heythuysen 
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Kijk ook op www.clustertabor.nl 

Mei -Ju l i  2019  

Jaargang  4 no  2 

nu mmer 1  

Zie Agenda op pg 4  

Het gaat niet om de weg die je inslaat, 

maar om het spoor dat je nalaat. 

Telefoon:  

voor m.n. ziekenzalving, doopsel, uitvaart, huwelijk e.d. 
Pastoor M. Vankan                        0475-475372 
Ass. Em-deken Th. Willemssen    0475-531373   
Kijk voor overige telefoonnummers onder agenda op pagina 4. 
 

Contact met uw pastoor ? 

Het voornemen is om de kerk in Heythuysen op 
bepaalde plekken anders in te richten. De kleine 
banken langs de zijkanten verdwijnen. Er wordt achter 
meer ruimte gemaakt. In vitrines wordt kerkelijk 
erfgoed tentoongesteld. De Mariakapel wordt 
omgevormd tot ontmoetingsruimte. We willen er een 
meer open en aantrekkelijke ontmoetingsplaats van 
maken. 
 

    

 

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we 
ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen 
is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. 
Dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden 
niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor 
hem die voor de levenden is gestorven en is 
opgewekt. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Liduinaviering Kelpen-Oler 

Pinkstermaandag 10 juni 
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Op 19 mei (Heythuysen), 26 mei (Kelpen-Oler en 
Leveroy in Leveroy) zullen kinderen van ons cluster de 
Eerste Heilige Communie gaan ontvangen.  
Voorafgaand aan deze belangrijke gebeurtenis, 
hebben de kinderen een heel traject aan 
voorbereiding gehad. In zestien lessen op school, 
hebben de kinderen geleerd wat de communie 
inhoudt, gehoord over Jezus enz. Dit op een 
aansprekende eigentijdse, frisse manier. Buiten de 
communie-, de presentatie- en de communiedank-
dienst, worden de kinderen actief betrokken bij een 
viertal gezinsmissen. Zo voeren ze ieder jaar in 
Heythuysen het Sint Maartenspel op. In de advent en 
bij Sinterklaas besteden we aandacht aan het thema 
vrijgevigheid. 
  

 
 
Tijdens de gezinsmis van Kerstmis hebben de 
kinderen het kerstverhaal uitgebeeld. Voorafgaand 
aan de gezinsmis Palmpasen werden er Palmpasen-
stokken geknutseld en er werden brood-haantjes 
gebakken bij de lokale bakkerij. Welke gezinsmis er 
ook is, de aankomende communicanten hebben altijd 
een rol. 

Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan 
digitaal ontvangen. 
Meld je dan aan op: 

nicolaasparochie@kpnmail.nl  o.v.v. naam–
mailadres-woonplaats 

Pinkstermaandag 10 juni 10.00 uur Liduina-viering 
Kelpen-Oler (clusterviering): feest van de 
patroonheilige van de parochie. De viering is net als 
de 4 vorige jaren op locatie. 
Deze keer in en/of rond het clubgebouw van schutterij 
St. Petrus. Voldoende parkeergelegenheid. 
Medewerking wordt verder verleend door een 
ensemble van fanfare St. Liduina. 
 
 
  

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar ernaar te leven 

1e H. Communie 

Parochiecluster Tabor bedankt allen heel 
hartelijk voor hun bijdrage aan Kerkbalans 2019 
en de Vastenactie. Alleen dankzij uw steun 
kunnen we onze tocht samen voortzetten. 
 

 

Clusterviering aan de 

Baronsberg zondag 5 mei 

 
Zondag 5 mei 10.30 (Mariamaand) is er weer een 
openluchtmis bij de Lourdesgrot aan de Baronsberg in 
Baexem. Pastoor M. Vankan zal deze mis celebreren. 
Er zijn voldoende zitplaatsen en na afloop kunt u 
onder genot van een kopje koffie en een versnapering 
nog even gezellig samen zijn. Dichtbij de Baronsberg 
is gelegenheid om te parkeren. Als de 
weersomstandigheden het niet toelaten is de Heilige 
Mis in de parochiekerk Baexem om 10.30 uur. 
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Zangkoor Kelpen-Oler 

naar priesterkoor 
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Dodenherdenking 4 mei 

 

Informatie-bijeenkomst  

Cluster do. 3 oktober 

Donderdag 3 oktober houden we weer onze jaarlijkse 
clusteravond. Op deze avond wordt u breed 
geïnformeerd over wat er allemaal speelt in ons 
cluster. Het gaat dan over pastorale onderwerpen, de 
financiën, gebouwen en begraafplaatsen. Ook denken 
we vooruit over de toekomst middels het beleidsplan 
2016-2020. U bent van harte welkom. Er is volop 
gelegenheid om over de diverse onderwerpen van 
gedachten te wisselen. 

Het thema van de avond is: 

Maak van je kerk een thuis 
De avond wordt gehouden in gemeenschapshuis de 
Pestoeërskoel in Leveroy en begint om 19.30 uur. 
 

  
                         

Tijdens de nationale dodenherdenking worden alle 
burgers en militairen herdacht die in 
oorlogssituaties of bij vredesoperaties in Nederland 
of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (10 mei 
1940). Om 20.00 uur worden hiervoor 2 minuten 
stilte in acht genomen. Het thema 2019 is: 
In vrijheid kiezen 
Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. 
 We staan stil bij de waarde van de vrije, 
democratische rechtsstaat, het buitenwerking-
stellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, 
en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen 
dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we 
daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de 
vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van 
toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden 
die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist 
onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen 
schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te 
beschermen en te koesteren. Het thema In vrijheid 
kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere 
dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen 
de regels van de wet, doen en laten wat we willen. 
We leven in een vrij land, mogen over van alles en 
iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat 
goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los 
van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de 
een kunnen de onvrijheden van de ander 
betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het 
jaarthema ons hier kritisch over na te denken. 
Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? 
Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of 
ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we 
hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze 
eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog 
voldoende in de ander?   
 
 
 
 

In Kelpen-Oler is men voornemens om het zangkoor 
een plek te geven naast het priesterkoor. Daarmee 
blijven de uitvoeringen van het zangkoor voor 
iedereen mogelijk ook bij de beperking waarbij men 
het oksaal niet kan bereiken. 
 

  



 

 

 

                                                                         

                                                                                         

Nieuws in het kort 

 
- Vrijdag 21 juni vrijwilligersavond Baexem. 
Eucharistieviering om 18.30 uur. 
- 22 juni Schuttersviering schutterij St. Jan om 17.00 
uur. 
- Bisschop mgr. Harrie Smeets brengt op 20/21/22 
september een bezoek aan het dekenaat Thorn en 
ons Cluster. Nadere info volgt 

 

Met de zon in je hart straal je overal 

Agenda 

Baexem Zaterdag even week 19.15 uur 

Grathem Zondag oneven week 11.00 uur 

Heythuysen Zaterdag 18.30 uur 

 Zondag 10.00 uur 

 Ma t/m Donderdag 18.30 uur 

Kelpen-Oler Zaterdag even week 18.00 uur 

Leveroy Zondag  9.30 uur 

 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

04 mei Dodenherdenking Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

05 mei Openluchtmis Baronsberg (zie blad 2)  Baronsberg Baexem 10.30 uur 

19 mei 1e H. Communie communicanten Heythuysen Parochiekerk Heythuysen 10.00 uur 

20 mei Bijbellezen Lectio Divina Credozaal Heythuysen 19.15 uur 

21 mei Bedevaart Dekenaat Thorn Sint Jan Den Bosch  

26 mei 1e H. Communie Leveroy en Kelpen-Oler Parochiekerk Leveroy 10.00 uur 

29 mei Taizé-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

30 mei Viering Hemelvaart clusterviering Parochiekerk Heythuysen 10.30 uur 

09 juni Vieringen Hoogfeest van Pinksteren Zie Gilsingbladen en Lokale parochiewebsite  

10 juni Pinkstermaandag Liduinaviering clusterviering Schutterslokaal Kelpen-Oler 10.00 uur 

13 jun Antoniusviering Antoniuskapel (onder voorbehoud) Antoniuskapel Heythuysen 18.30 uur 

15 jun Dankdienst communicanten Leveroy en Kelpen-Oler Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

17 jun Bijbellezen Lectio Divina Credozaal Heythuysen 19.15 uur 

21 jun Vrijwilligersviering en vrijwilligersavond Parochiekerk Baexem 18.30 uur 

22 jun Schuttersmis Schutterij Sint Jan  Parochiekerk Baexem 17.00 uur 

22 jun Dankdienst communicanten Heythuysen Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

21 juli Openluchtmis bij ’t Pesthuisje Haelen Pesthuisje Elisabeth Haelen 10.30 uur 

 
   Zie voor verdere mededelingen: Telefoonnummers  

    Baexem 0475-451609 

   Uw lokaal Gilsing weekblad Grathem 06-30978269 

   Weekblad voor Nederweert Heythuysen 0475-493680 

   Weekblad 1-Lokaal: geen kerkberichten meer Kelpen-Oler 06-81252269 

   Website:  www.clustertabor.nl Leveroy 0495-651316 

   Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen   

   Facebook:  Cluster Tabor   
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Reguliere kerkdiensten 2019 

http://www.clustertabor.nl/

