
 

 

 

C L U S T E R  NIEUWS 17-4 

Hierbij ontvang je de 9e nieuwsbrief van Cluster 
Tabor. Als je deze nieuwsbrief leest is de 
zomervakantie weer voorbij. We hopen dat je hebt 
genoten afgelopen zomer en dat we ons gauw 
weer zien bij onze komende activiteiten.  
Je bent van harte welkom! 

Voorwoord 
 

1e Heilige Communie  

Zingen is heel gezond! Veel studies hebben al 
aangetoond dat zingen gezond is, zowel fysiek als 
mentaal. Zingen houd je jong en het is nog leuk ook! 
 

Kom eens meezingen in een van onze koren en  
ontdek hoe leuk samen zingen kan zijn. 
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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 

Houden je kinderen of kleinkinderen van zingen? 
Meld ze dan aan voor ons kinderkoor. We repeteren 
op vrijdag van 16 tot 16:30 uur in Baexem of Grathem 
Je hoeft niet gedoopt te zijn om deel te nemen. 
 

Bespeel je een muziekinstrument en wil je graag een 
keer een (gezins)mis opluisteren? Ook dat kan. 
Stuur een mail naar: muziektabor@gmail.com 
 

Wie weet horen we jou en / of je (klein)kinderen 
binnenkort in onze kerk! 

 

 

 

 

 

 

Kinderkoor  NIEUW 

Volgend jaar doen we in 3 van onze parochies de 1e    
heilige communie (Heythuysen, Baexem, Grathem). 
Kinderen vanaf groep 4 kunnen deelnemen. Wil je 
meedoen? Neem even contact op met pastoor 
Vankan of stuur een mail naar je parochiebureau. 
De voorbereidingen beginnen na de herfstvakantie.  
                
               Data: 

Grathem:  13 mei 2018 
Baexem:  21 mei 2018 
Heythuysen:  27 mei 2018 
 

Ben je niet gedoopt, maar wel geïnteresseerd in 
onze kerk? Vraag eens een gesprek aan met onze 
pastoor Vankan of een van onze vrijwilligers 
Liturgie. Dat kan via je parochiebureau.  
 

 

  

In overleg met dhr. mgr. Schnackers, de vormheer 

voor komend schooljaar, zijn de volgende 

vormseldata vastgelegd: 

De kunst van het leven, is de kunst van het laten! 

Toelaten, Weglaten en Loslaten! 

Hou je van zingen? 

mailto:muziektabor@gmail.com


 

 

 
 

 

                                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bondsmedaille Pastoor Vankan 

 

 

Diaconie altijd nodig 
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Op 29 oktober gedenken we onze gestorvenen bij 
de vieringen in de diverse parochies van ons 
Cluster.  Na de viering gaan we dan naar het 
kerkhof voor de zegening van de graven. 
10.00 uur Heythuysen 
11.00 uur Grathem 
14.00 uur Baexem 
14.00 uur Kelpen-Oler 
09.30 uur Leveroy.  15.00 uur naar kerkhof. 
  

Op 16 september j.l. was de onthulling van de plaquette 
van Donald Barret. Onze pastoor Vankan nam het 
initiatief tot dit herdenkingsmonument. In een mooie 
overweging vertelt pastoor Vankan over onze vrijheid, 
dat  we ervan bewust moeten zijn dat dit een kostbaar 
ideaal, een voorrecht, ja zelfs een recht is. Duur betaald. 
De plaquette herinnerd ons hieraan en aan Donald 
Barrett en al diegenen die zich hebben ingezet voor 
onze vrijheid. Deze plaquette moet een soort collectief 
geheugen worden zodat we ons blijven herinneren aan 
de hoge prijs die is betaald voor onze vrijheid. 
 

Vrijheid doorgeven begint bij jezelf als mens. Dat vraagt 
dat je je verstand en je hart gebruikt. Dat je niet zwijgt, 
maar met liefde en geduld de juiste woorden vindt om 
bruggen te bouwen. Dat je je zintuigen gebruikt, open, 
eerlijk, communicatief en met respect. Dat je als mens 
een instrument van vrede mag zijn naar je naaste.  
Moge deze plaquette ons daarbij helpen.  
(Uit: They lost their lives voorwoord van Marcus Vankan) 
 

De bondsmedaille is toegekend aan dhr. Vankan voor de 
geestelijke bijstand die hij geeft als aalmoezenier aan de 
bond voor wapenbroeders, speciaal afdeling Ospel. Hij 
heeft zich breed ingezet voor herdenken en erkenning. 
Ook heeft hij deze plaquette mede tot stand gebracht.  

“We zijn goede, ruimdenkende Christenen die zorgen voor elkaar” 
Uit de kerkproeverij preek van em. deken Th. Willemssen 

Allerheiligen en Allerzielen 
 

 
 
 

Je kunt in onze kerken weer voedsel en producten 
voor levensonderhoud doneren. Tijdens de gehele 
advent staan er voedselmanden in de kerk waar je 
houdbaar eten  in kunt doneren. Wij zorgen dat 
alles bij de ‘Hertjes van Limburg’ terecht komt. Zij 
verspreiden de producten bij mensen die het nodig 
hebben uit onze parochies. Ook hebben zij de 
parochiezaal in Kelpen-Oler geopend om te helpen. 
 
Doneer bijvoorbeeld: koffie, thee, koek, pasta, rijst, soep, 
vlees in blik, houdbaar melk en vruchtensap, groenten in 
blik, chocopasta, pindakaas, hagelslag, wasmiddel, zeep, 
shampoo, alles reiniger tandenborstel tandpasta enz. 

          Foto;s:  Jaiza Wolters 

Deze nieuwsbrief en onze activiteiten worden 

mogelijk gemaakt door uw Kerkbijdragen. 

Bedankt hiervoor! 

Wij hopen dat je volgend jaar  

weer aan ons wilt denken! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Gezinsmissen in ons Cluster 

Kinderen zijn altijd welkom om mee te komen naar de 
mis. Ook mogen ze altijd onze pastoors vragen 
stellen. Echter om  de kinderen op een leuke speelse 
manier wat te laten leren over ons geloof zijn er in 
ons cluster speciale gezinsmissen. De communicanten 
en misdienaars spelen altijd een bijzonder rol in onze 
gezinsmissen, maar graag bereiken we ook andere 
kinderen uit ons cluster 
 
Er zijn 4 gezinsmissen per jaar die ieder hun eigen 
thema hebben. De komende tijd kun je met je gezin 
naar de volgende gezinsmissen: 
 

Sint Maarten 
11 november om 18:30 uur is er een gezinsmis in 
Heythuysen omtrent Sint Maarten. 
De communicanten van Heythuysen voeren het Sint 
Maarten spel op.  
 

Advent / Sinterklaas 
2 december is er een Advent / Sinterklaas gezinsmis 
om 18:30 in Heythuysen. Het thema is dan 
vrijgevigheid. 
 
Gevraagd wordt of alle kinderen wat speelgoed, mooi 
ingepakt, willen meenemen. Zodat dit cadeau kan 
worden gegeven. De ouders wordt gevraagd iets voor 
de voedselmanden mee te nemen. 
 
Na deze gezinsmis zou de goedheiligman met zwarte 
Piet zomaar op bezoek kunnen komen….. 
 

Kerstmis 
24 december om 17:00 uur in Heythuysen 
24 december om 19:00 uur in Baexem 
24 december om 19:00 uur in Leveroy 
 
In deze gezinsmissen wordt het kerstspel opgevoerd 
door de communicanten.  
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Taizé viering 

Wil je de Cluster-nieuwsbrief en Kindernieuwsbrief 
voortaan digitaal ontvangen? 

Meld je dan aan op: 
nicolaasparochie@kpnmail.nl   

o.v.v. naam, e-mailadres en woonplaats 

Niets is blijvend, behalve verandering 

 
Zoek je een laagdrempelige weg om onze kerk te 
bezoeken? Een uurtje rust voor jezelf?  
Wellicht is onze Taizé viering dan iets voor jou. 
 
Iedereen heeft behoefte aan meer rust in deze drukke 
maatschappij. Er wordt veel van ons en onze kinderen 
gevraagd. Hierdoor kan er behoefte ontstaan aan 
meer rust in ons hoofd. Onze Taizé vieringen kunnen 
je hier wellicht bij ondersteunen. 
 

        Zingen, stilte, ontmoeting en gesprek 
 

Je bent van harte welkom op 29 november om 19.15 
uur in Heythuysen eens te komen proeven aan onze 
Taizé viering. Hopelijk vindt je hier de rust die je zoekt.    
 

 
 
 

Gezocht: 

Vrijwilligers voor inrichten van de dagkapel  

te Grathem 

50 jaar priesterjubileum  

Assistent em.deken Th. Willemssen     

        Op zondag 3 september vierde onze assistent em. 
deken Th. Willemssen zijn 50 jarig priesterjubileum.  
 
In de overvolle Kathedraal te Roermond ging hij ons 
voor in een mooie dienst. Onze pastoor Vankan 
assisteerde net zoals enkele van onze misdienaars. 
 
Na de viering heeft het clusterbestuur namens de 5 
parochies een icoon van de Heilige Christoffel 
aangeboden. Daar was hij heel erg blij mee en deze 
krijgt een mooi plekje aan de muur in zijn huis. 
 
 

mailto:nicolaasparochie@kpnmail.nl


 

 

 

                                                                         
                                                                                         

Kindernieuwsbrief  NIEUW 

 We willen graag wat extra’s doen voor de kinderen 
in onze parochie. We brengen daarom naast deze 
nieuwsbrief een kindernieuwsbrief uit voor Kerst.  
 

We geven deze ieder kind mee op school. Wil je 
zeker zijn deze kindernieuwsbrief te ontvangen? 
Meld je dan bij je parochiebureau.  
 

Ook kun je je hier aanmelden voor het digitaal 
ontvangen van de nieuwsbrieven, zodat de 
parochie drukkosten kan sparen. 

Agenda 

Baexem Zaterdag 19.15 uur 

Grathem Zondag oneven week 11.00 uur 

Heythuysen Zaterdag 18.30 uur 

 Zondag 10.00 uur 

 Ma t/m Do 18.30 uur 

Kelpen-Oler Zaterdag even week 18.00 uur 

Leveroy Zondag  09.30 uur 

 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

29 okt Allerzielenviering zie elders in deze nieuwsbrief Zie elders in deze nieuwsbrief  

1 nov Cluster Allerheiligenviering Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

2 nov Cluster Allerzielenviering m.m.v. de Leudalzangers Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

10 nov St. Maarten korte viering met spel en muziek Parochiekerk Kelpen-Oler 18:30 uur 

11 nov Gezinsmis St. Maarten Heythuysen Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

12 nov Rouwverwerkings-bijeenkomst Cluster Vlindertuin Heythuysen 11:00 uur 

17 nov Vormsel Heythuysen Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

18 nov Cecilia mis Fanfare Aurora Parochiekerk Baexem 14:00 uur 

26 nov Cecilia mis St. Severinus Grathem  Parochiekerk Grathem 11:00 uur 

29 nov Taizé viering Parochiekerk Heythuysen 19:15 uur 

2 dec Gezinsmis Advent / Sinterklaas  Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

2 dec Schuttersmis Schutterij Sint Nicolaas Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

3 dec Schuttersmis en Barbara feest Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

10 dec MOV groep: Solidariteitsviering met wereldwinkel Parochiekerk Heythuysen 10:00 uur 

12 dec Kerstviering Zonnebloem en senioren Grathem De Nassaurie BMV Grathem 13:30 uur 

12 dec Boeteviering Cluster Tabor Parochiekerk Heythuysen 19:00 uur 

15 dec Vormsel Grathem en Kelpen-Oler Parochiekerk Grathem 18:30 uur 

20 dec Kerstviering senioren Kelpen-Oler Trefcentrum Kelpen-Oler 15:00 uur 

20 dec Kerstviering senioren/zonnebloem Baexem Baexheimerhof 13.30 uur 

22 dec Kerstviering senioren Heythuysen Parochiekerk Heythuysen 11:00 uur 

24 dec Gezinsviering Kerstmis Parochiekerk Heythuysen 17:00 uur 

24 dec Gezinsviering Kerstmis Parochiekerk Baexem 19:00 uur 

24 dec Kinderkerstviering  Parochiekerk Leveroy 19:00 uur 

25 dec Mis 1
e
 kerstdag Gregoriaans koor Heythuysen Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

25 dec Kerstviering Grathem Harmonie St. Agatha Parochiekerk Grathem 11:00 uur 

25 dec Poolse kerstviering Parochiekerk Heythuysen 13:00 uur 

26 dec H. Mis m.m.v. gemengd koor Milagri Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

Kijk voor overige vieringen tijdens de kerstdagen ook op de website en in de lokale bladen en in de kerstspecial. 

31 dec Oudjaarsviering Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

1 jan Nieuwjaarsviering Cluster Parochiekerk Heythuysen 11:00 uur 

 
   Zie voor verdere mededelingen: Telefoonnummers  

   www.clustertabor.nl Baexem 0475-451609 

   Uw lokaal Gilsing weekblad Grathem 06-30978269 

   Weekblad voor Nederweert Heythuysen 0475-493680 

   Weekblad VIA-Leudal Kelpen-Oler 06-81252269 

   Website:  www.clustertabor.nl Leveroy 0495-651316 

   Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen en Cluster Tabor   
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Reguliere kerkdiensten 2017-2018 

Loslaten is niet laten vallen, maar iemand de 

kans geven om op eigen benen te staan. 

http://www.clustertabor.nl/

