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Vasten doet men een periode van 40 dagen vóór Pasen.

Aswoensdag is de eerste vastendag van de

vastenperiode. Op deze dag halen gelovigen hun

askruisje in de kerk. Een andere belangrijke dag binnen

de vastentijd is Goede Vrijdag. Op deze dag zwijgen de

kerkklokken, is het tabernakel leeg en staat men stil bij

het lijden en sterven van Jezus.

Het vasten duurt 40 dagen, omdat dit het aantal
dagen zijn die Jezus in de woestijn heeft doorbracht.
Door te vasten hebben we tijd om ons te bezinnen
(bidden) en voor te bereiden op Pasen.

Tijdens het vasten kunnen we ons ook onthouden van
luxe dingen om zo ook meer compassie te krijgen met
de minder bedeelde mensen in de wereld. Het geld
dat we overhouden schenken velen aan de
Vastenactie. De Vastenactie loopt samen met de
Goede Doelen week (vanaf 8 april).

Vasten is ook een herkenbare
gedachten worden buiten de
religieuze kaders. Ergens eens een
bepaald aantal dagen mee
minderen, zoals bijvoorbeeld met
sociale media of eten.

Het thema van de Vastenactie 2018 is de '40 dagen
challenge'. Voorafgaand aan de vastenperiode denk je
na over welke uitdaging je aan wilt gaan. En welk
bedrag je daarvoor gaat doneren. Voorbeeld: Drink 40
dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,-
aan de Vastenactie. Of minder met het koekje bij de
koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de
Vastenactie. Dit jaar helpen we hiermee de zusters en
inwoner van Mbala in Zambia (www.vastenactie.nl).

Voordat katholieken beginnen met Vasten, viert een
aantal van hen eerst Carnaval.

Het carnaval, ook wel Vastenavond genoemd, werd in

de late Middeleeuwen het volksfeest bij uitstek. het

feest duurde drie dagen, van zondag tot Aswoensdag.

Over de oorsprong van Vastenavond (de avond
voorafgaande aan Aswoensdag) zijn de meningen
verdeeld. De Romeinen en Germanen kenden feesten
en uitbundige verkleedpartijen die werden gevierd
wanneer de winter ten einde liep en het voorjaar
begon. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre deze
feesten invloed hebben gehad op de Middeleeuwse
Vastenavond. Maar dat er oude elementen in de

Vastenavond-feesten aanwezig
waren daarover bestaat geen
twijfel. De katholieke kerk heeft
de oude feestelijkheden deels
overgenomen en ze een plaats

gegeven in de christelijke traditie.

Carnaval begint zeven zaterdagen vóór Pasen. Het is
een periode waarin iedereen nog eens een keer ‘los’
mag gaan, want na Carnaval begint de vastentijd.

Carnaval komt van het Latijnse ‘carne-vale’ wat
‘vlees, vaarwel’ betekent. De carnavalsdagen worden
ingevuld met plezier en uitbundigheid. Men is
verkleed en uitbundig versierd. Het was ook de
gewoonte om tijdens het carnavalsfeest de belangrijke
mensen, die het voor het zeggen hadden, te bespotten
met maskers en vermommingen. Maskers werden in
de oudheid ook al gebruikt als middel om boze
geesten te verjagen.

Officieel duurt Carnaval van zaterdag tot woensdag.
Men stopt op dinsdagavond, de Vastenavond.

In de Goede Doelen week
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Met een 40-tal parochianen ga ik afgelopen Oktober

op reis naar Napels en omgeving in Italië. Pastoor

Vankan is onze reisleider en ik ben benieuwd naar wat

hij ons dit jaar allemaal gaat laten zien.

Na een reisdag komen we aan in Pisa. Hier
bezichtigen de Piazza dei Miracoli. Er staan 4
religieuze gebouwen: de Dom, de beroemde toren
van Pisa, het Baptisterium en het Camposanto. “De
reiger cirkelde in de hemel van Christus boven de wei
der wonderen”.

Ook rijden we langs de prachtige Amalfische kust.
Daarna bezoeken we het schiereiland Sorrento. We
maken hier een boottocht om de prachtige kustlijn te
bezichtigen.

We bezoeken het oude Paestum met 3 goed bewaarde
tempels in Dorische stijl. Vervolgens bezoeken we het
graf van Gerardus van Majella. Bij ons wel bekend
door het aan hem gewijde bedevaartsoord in het
redemtoristenklooster van Wittem.

Vanuit ons hotel hebben we prachtig zicht op de
Vesuvius en natuurlijk hebben we deze ook
beklommen. Aansluitend bezoeken we Herculaneum.
De stad die werd getroffen door een pyroclastische
stroom en bedekt werd door een dikke laag modder
en lava. De stad is hierdoor prachtig bewaard
gebleven.

Het prachtige eiland Capri wordt ook bezocht en ook
hier bewonderen we per boot de prachtige ongerepte
kustlijn en grotten.

Uiteraard bezoeken we de stad Napels met haar
prachtige kerken. Proeven we van de heerlijke
Limoncello en wordt op de terugreis het mooie Monte
Casino bezocht. In deze Abdij ligt het graf van de
Heilige Benedictus.

Het was een prachtige reis met veel informatie,
cultuur, natuur en lekker eten en drinken; een reis om
nog vaak aan terug te denken. Pastoor Vankan
bedankt voor het delen van uw vele kennis over de
geschiedenis van Napels.

Nicole Golsteijn-Heijnen

De heer Arno Verhoeven uit Heythuysen is met ingang

van 12 november benoemd tot catechist van de

parochies H. Nicolaas te Heythuysen, H. Johannes de

Doper te Baexem, H. Severinus te Grathem, H. Liduina

te Kelpen-Oler en H. Barbara te Leveroy (cluster

Tabor).

Samen met nog vijf andere dames en heren ontving
hij zondag 12 november in de kathedraal van
Roermond de kerkelijke zending (missio canonica)
namens bisschop mgr. Wiertz uit handen van
hulpbisschop mgr. Everard de Jong. Alle kandidaten
die zondag tijdens een speciale Versperdienst de
zending hebben ontvangen, zijn opgeleid aan de
catechistenopleiding Kairos. Ze krijgen een
benoeming als catechist, een functie die bestaat naast
de gewijde ambtsdragers (priesters en diakens) in een
parochie of instelling. De heer Arno Verhoeven zal
het pastorale team van het cluster Tabor gaan
ontlasten vanaf januari 2018 op het gebied van
ziekenpastoraat. Hij zal 1 keer per maand op
donderdagochtend de ziekencommunie gaan
rondbrengen.

Na 8 jaar penningmeester te zijn geweest van parochie

St. Severinus in Grathem heeft Louise Savelkoul

onlangs afscheid genomen van het kerkbestuur.

Wij danken Louise voor
haar inzet. Louise blijft wel
actief in het cluster en volgt
momenteel enkele vakken
van de TIR opleiding van
Rolduc. Als dank voor haar
inzet ontving zij uit handen
van pastoor Vankan een
icoon.
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Jaarlijks wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden,

waarbij de opbrengst bestemd is voor onze eigen

parochie. Een van de grootste bronnen van inkomsten

voor onze parochie zijn de vrijwillige bijdragen van de

parochianen. Elke parochie moet zelfstandig financieel

zien rond te komen. De bijdragen van de Actie

Kerkbalans, ook wel gezins- of kerkbijdrage genoemd,

zijn nodig om als parochie te kunnen functioneren.

Als parochiecluster kunnen wij ons gelukkig prijzen
met een groot aantal vrijwilligers, die letterlijk en
figuurlijk 'pro deo' heel veel goed werk verrichten:
van het poetsen van de kerken en onderhoud van de
kerkhoven tot rouwverwerkingsgroep, misdienaars,
acolieten, bloemen, kosters, liturgie, diaconie,
kerngroep, parochiebureau, kerkbestuur en anderen.

Echter, er is meer nodig om onze kerk levend te
houden: een goed onderhouden en verwarmd
kerkgebouw met goed werkende verlichting, elektra,
geluidsinstallatie, klokken, en andere zaken. Het is
allemaal nodig om als parochie te kunnen
samenkomen voor de vieringen zoals de Heilige
missen, Doopsel, eerste Heilige Communie, Vormsel,
huwelijken en uitvaarten. Samen met u hopen wij
zorg te dragen voor deze gezamenlijke
verantwoordelijkheid: het behouden van onze
kerkgemeenschap. Ook de nieuwsbrief die u nu leest,
en de parochiegids moeten worden gedrukt en kosten
de parochie geld. Net zoals onze diverse activiteiten.

Het kerkbestuur wilt u dan ook vragen om uw
vrijwillige jaarlijkse bijdrage binnenkort over te
maken. Geadviseerd wordt om 1% van het
gezinsinkomen als bijdrage aan de parochie te geven,
met een richtbedrag van minimaal € 110,- per
huishouden. Afhankelijk van hoe lang u al meedoet
krijgt u een korting of volledige kwijtschelding van de
kosten voor bepaalde Heilige missen, zoals rouw- en
trouwdiensten. Periodieke giften aan de parochie zijn
overigens volledig aftrekbaar voor de schenker.
Afhankelijk van het inkomen en de leeftijd ontvangt
men 16% tot 52% terug van het geschonken bedrag.
Ook is het mogelijk de parochie na uw dood een
bedrag na te laten. Zo draagt u bij aan onze toekomst.

Meer informatie of een wilt u een afspraak
met onze penningmeester?

mail naar:
nicolaasparochie@kpnmail.nl

9 december vierde onze pastoor zijn 5-jarig jubileum
werkzaam te zijn voor de parochies van: Baexem,
Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Pastoor Vankan tijdens de Napels reis

Baexem
11 feb 11:11 Carnavalsmis (kerk)
14 feb 19:15 Aswoensdag (kerk)
24 mrt 19:15 Gezinsmis Palmpasen (kerk)
27 mrt 13:30 Paasviering (Baexheimerhof)
30 mrt 19:00 Goede Vrijdag (kerk)
31 mrt 21:00 Paaswake (Kerk)
1 apr 09:30 Pasen (kerk)
Grathem
27 jan 18:00 Carnavalsmis (kerk)
14 feb 18:00 Aswoensdag (kerk)
1 apr 11:00 Pasen (kerk)
Heythuysen
2 feb 19:00 Carnavalsmis (kerk)
14 feb 19:15 Aswoensdag (kerk)
10 mrt 18:30 Themaviering / wereldwinkel (kerk)
11 mrt 10:00 Themaviering / wereldwinkel (kerk)
25 mrt 10:00 Gezinsmis Palmpasen (kerk)
29 mrt 19:00 Witte donderdag Cluster (kerk)
30 mrt 15:00 Goede vrijdag (Kruisweg)
31 mrt 20:30 Paaswake (kerk)
1 apr 09:30 Pasen (kerk)
Kelpen-Oler
10 feb 18:00 Carnavalsmis (kerk)
14 feb 18:00 Aswoensdag (kerk)
27 mrt 18:30 Boeteviering voor het cluster (kerk)
1 apr 11:00 Pasen (kerk)
2 apr 10:00 Clusterviering (kerk)
Leveroy
14 feb 19:00 Aswoensdag (kerk)
31 mrt 19:00 Paaswake (Kerk)
1 apr 09:30 Pasen (kerk)

Vrijwilligersdag, Grathem
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Website: www.clustertabor.nl
Facebook: Heilige Nicolaas Heythuysen

Cluster Tabor

Pastoor M. Vankan 0475-475372
Ass. Em-deken Th. Willemssen 0475-531373

Parochiebureau H. Nicolaas, Heythuysen

Bieststraat 2a, 6093 AD Heythuysen
algemeen: 0475-493680
open op dinsdag en donderdag van 9:00-12:00
email: nicolaasparochie@kpnmail.nl

Parochie H. Johannes de Doper, Baexem

algemeen: 0475-493680
Het secretariaat wordt gevoerd door het
parochiebureau te Heythuysen
email: nicolaasparochie@kpnmail.nl

Parochiebureau St. Severinus, Grathem

Kerkplein 1a, 6096 AK Grathem
algemeen: 06-30978269
open elke 1e maandag v.d. maand m.u.v.
feestdagen van 9:30 tot 11:00 uur

Parochiebureau St. Liduina, Kelpen-Oler

Grathemerweg 52, 6037 RP Kelpen-Oler
algemeen: 06-81252269
open op dinsdag van 10:00 tot 11:30 uur

Parochiebureau H. Barbara, Leveroy

Huitje 2, 6091 PL leveroy
algemeen: 0495-652054
overlijden: 0495-651316
missen en grafrechten: 0495-651237

Zaterdag 19:15 uur

Zondag (oneven weken) 11:00 uur

Zaterdag 18:30 uur
Zondag 10:00 uur
Ma t/m do 18:30 uur

Zaterdag (even weken) 18:00 uur

Zondag 09:30 uur

Kindernieuwsbrief

Afgelopen november is onze 1e kindernieuws-
brief uitgebracht. We horen graag wat u ervan
vindt? Voor Pasen willen we de 2e
kindersnieuwsbrief gaan uitbrengen.

Digitaal ontvangen van nieuwsbrieven

U kunt de nieuwsbrieven ook digitaal ontvangen,
dit scheelt weer papier en kosten (ca. 6x per jaar).
Mail uw emailadres o.v.v. aanmelden nieuwsbrief
naar: nicolaasparochie@kpnmail.nl

Sint Nicolaas Mis, Heythuysen

Kerst gezinsmis, Baexem

Vrijwilligersdag, Leveroy




