
 

 

 C L U S T E R  NIEUWS 17-1 

Hierbij ontvangt U de 6e nieuwsbrief van Cluster 
Tabor. In deze nieuwsbrief gaan wij met u  via 
Carnaval op weg naar Pasen.  In die tijd vragen wij 
extra aandacht voor de bijzondere vieringen en 
natuurlijk ook voor Kerkbalans en de Vastenactie. 
Uw financiële hulp is hard nodig. 

     
 
 
 

Voorwoord 
 

Carnaval    26-28 februari 

Clusteravond 21 nov. . 

 

 

Askruisje en Vasten 

 

In dit nummer 

Voorwoord 1 

Contact met uw pastoor 1 

Carnaval 1 

Askruisje en vasten   1 

40 dagen tijd 2 

Verdiepingsavonden Vastentijd 2 

Kerkbalans 2017 2 

Op weg naar Pasen 2 

Vastenactie 2017. Eilanden van hoop in El Salvador 2 

Rouwverwerkingsgroep Cluster Tabor 3 

Vrijwilligersverzekering 3 

Parochiebureau Leveroy 3 

Nieuws in het kort 4 

Reguliere kerkdiensten 2017 4 

Agenda 4 

“Denk aan je 

vergankelijkheid 

en leef er naar” 

 

Fijne Carnaval 

 

Kijk ook op www.clustertabor.nl 

Feb -A pr  2017  

Jaargang  2 no  1 

nu mmer 1  

Zie Agenda op pg 4  

Geluk is de dingen te laten zijn zoals ze 
zijn 

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 ? 

Dan begint de veertigdagentijd, na de Vastenavond, 
die eraan voorafgaat, met een geweldig, eenvoudig 
teken: het askruisje. 
Eerst drie dagen feesten, hossen, springen, gek doen, 
verkleden, eten en drinken in overvloed, dan het 
tegenovergestelde: een kruisje met as op het 
voorhoofd, met daarbij de woorden: mens, denk er 
aan: stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Met 
andere woorden, denk aan je vergankelijkheid en leef 
daarnaar in de komende veertig dagen. 
Daarom is Aswoensdag ook een vasten- en 
onthoudingsdag, als een serieus begin en op Goede 
Vrijdag bij het sterven van  Christus ook weer.  
Van de moslims kunnen wij christenen leren wat 
vasten is. Tijdens de Ramadan wordt er enkele weken 
lang overdag niet gegeten of gedronken, behalve wat 
water. Een goed begin is het halve werk.  In iedere 
kerk is een H. Mis met uitdelen van het askruisje. 

 

 

In deze dagen bereiden we ons langzaam voor op 
carnaval. Van oudsher een feest van relativering, 
van humor en levensvreugde. Het woord Carnaval 
zou o.a. zoveel betekenen als vlees (carne) vaarwel 
(vale).  
Samen met de aanwezige carnavalsverenigingen 
mogen we tijdens bijzondere carnavalsmissen deze 
levensvreugde met elkaar delen, met een lach en 
een traan. Met bezinnende teksten in het dialect. U 
bent van harte welkom. 
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Cluster nieuws 

 

Pagina 2 

 Als voorbereiding op Pasen worden we uitgenodigd 
gedurende deze weken, om langs drie wegen ons 'ik' 
te relativeren. Dit is een tijd van meer aandacht voor 
God in het gebed en voor Christus in de sacramenten.  
We relativeren ons 'ik' ook door royaal mee te doen 
aan de vastenactie door onze eigen uitgaven van 
luxe, overvloed te beperken en te delen met armen 
in de wereld. 
De vasten- of veertigdagentijd is vanouds ook de tijd 
van herstel van vastgelopen verhouding: vergeving en 
verzoening met elkaar, door barmhartig te zijn en 
niet te verharden in vijandigheid. Bovenal is het de 
tijd om ons hart open te stellen voor Gods 
barmhartigheid, zeker in dit Heilig Jaar, door 
vergeving te vragen voor ons kwaad, nalatigheden en 
tekorten tegenover God en elkaar.  
 

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in 
de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken 
Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen 
en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt onder 
extreem veel geweld door criminele bendes. 

Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. De 
bendes werven actief leden onder kinderen en 
jongeren. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan 
als jonge puber, zonder vader en zonder geld. Ons 
campagneproject – de samenwerking van een aantal 
katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat 
kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De 
jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een 
ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten 
de bendestructuren een goed bestaan kunnen 
opbouwen. 
Met uw bijdrage aan het campagneproject steunen 
we verschillende initiatieven, alle ‘Eilanden van hoop’ 
in een gewelddadige samenleving. 
Kijk op www.vastenactie.nl  

 
 

Eilanden van hoop in El Salvador 
 

Als je je gehaast voelt, maak dan een 
omweg. 

40 dagen tijd 

Pasen is het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. 
Gevierd wordt dat God Zijn Zoon Jezus opgewekt 
heeft uit de dood. De dood is niet meer het einde van 
alle leven, maar een overgang naar een ander en 
gelukkiger bestaan zonder einde. Door de verrijzenis 
van Jezus  krijgt het leven van ieder mens een nieuwe 
betekenis. Naast de religieuze betekenis van Pasen, 
bestaan rond het feest ook tal van volksculturele 
gebruiken die op een of andere manier allemaal met 
nieuw leven of een nieuw begin te maken hebben 
(jong groen aan de struiken, eieren, kuikentjes, 
voorjaarsschoonmaak). Kortom, een nieuw begin.   
U bent van harte welkom bij de vieringen. 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland. Zij doen een beroep 
op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de 
tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk. Voor de campagne van 2017 is het 
thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk 
verbonden met God, met elkaar en met de generaties 
voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en 
verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. 
Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is 
het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. 
Geef aan Kerkbalans.  
Binnenkort ontvangt u weer de parochiegids met 
aandacht voor Kerkbalans 2017.  

Help mee onze parochies levend te houden !! 
 

Verdiepingsavonden Vastentijd 

Maandag 6 maart  19.30 uur spreker Geestelijk 
verzorger en diaken Dhr. Gerard Sars  thema: bege-
leiding en ervaring stervende in de palliatieve zorg, 
hospice de Ark. Thema’s: stervensbegeleiding, geloof, 
zorg en wat is een hospice komen aan bod.  
Maandag 13 maart 19.30 uur spreker em-deken Th. 
Willemssen: “geestelijke kunst van het ouder worden”. 
Vanuit de Bijbel en spiritualiteit wordt het thema 
ouderdom onder de loep genomen. Een zegen of.. 
Maandag 3 april   19.30 uur spreker  pastoor M. 
Vankan: de kunst van de schoonheid en de ouderdom. 
A.h.v. de schilderkunst staan we stil bij schoonheid en 
ouderdom. 
De avonden zijn in de Credozaal te Heythuysen, 
Biesstraat 2A. Er wordt een vrije gave gevraagd. 

 

http://www.vastenactie.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parochie bureau Leveroy 
 
M.i.v. 1 januari 2017 is het parochie bureau in 
Leveroy niet meer op de zondagmorgen open. 
Misintenties kunt u doorgeven op tel. nr. 0495-
651237. 
Voor overige parochie zaken kunt u contact opnemen 
met tel. 0495-652054. 
Zie ook onze website www.parochie.leveroy.nl 
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Rouwverwerkingsgroep 

Cluster Tabor 
 

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

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

Sinds 2014 is de rouwverwerkingsgroep in ons 
cluster actief. De inmiddels uit 7 vrijwilligers 
bestaande groep gaat op huisbezoek en organiseert 
regelmatig groepsbijeenkomsten. Over het 
algemeen gaan deze bezoeken en groepen over het 
thema afscheid van een geliefde. Wanneer je je 
partner verliest sta je er ineens alleen voor. 
Ondanks dat er een netwerk van familie en 
vrienden om iemand heen staat, is een gesprek met 
een relatieve buitenstaander vaak helpend. Zeker 
als voor de andere mensen om je heen het leven 
weer gewoon zijn gangetje gaat en er niet meer 
over de overledene gesproken wordt. De pijn en 
het verdriet hebben tijd nodig om verwerkt te 
worden. Daarbij wil de rouwverwerkingsgroep een 
luisterend oor bieden. Rouwgevoelens kunnen 
echter ook voorkomen bij het verlies van 
gezondheid, van een baan of na een scheiding. De 
vaak niet begrepen gevoelens kunnen iemand uit 
balans halen en daardoor verlies van 
levenskwaliteit geven. De vrijwilligers, die 
regelmatig scholing ontvangen en zelf ervarings-
deskundig zijn, staan graag klaar voor onze 
parochianen. Wanneer u graag met iemand spreekt 
die u kent, uit uw eigen buurt kan dat. Wanneer u 
juist liever met iemand praat die wat verder af 
staat, bijvoorbeeld uit een ander dorp, dan is dat 
ook mogelijk. Tijdens de groepsbijeenkomsten 
wordt in een gemoedelijke sfeer aandacht 
geschonken aan het leven van de rouwende en wat 
helpend kan zijn. Door samen te zijn met 
lotgenoten worden gevoelens begrepen en 
ontstaan warme nieuwe contacten waardoor de 
rouwende niet alleen in de kou staat. 
U kunt een huisbezoek aanvragen via Elianne 
Kamphuis 0475-459081 of Liesbeth Schroen 06-
18257160. 
De data voor de groepsbijeenkomsten zijn 15 
januari, 19 maart, 11 juni van 11.00-12.30 uur na de 
H. Mis in De Vlindertuin St. Antoniusstraat 45 te 
Heythuysen. Deelname is mogelijk voor een 
vrijwillige bijdrage ( niet verplicht). We zijn nog op 
zoek naar enkele vrijwilligers uit Grathem en 
Leveroy. We nodigen u van harte uit om een keer 
kennis te komen maken. Neem daarvoor contact op 
met een van bovenstaande leden. 
                         ++++++++++++++++++++ 

 

 

Vrijwilligersverzekering 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving en 
zeker ook in onze parochies. Vrijwilligers verdienen 
steun en waardering. 
Ook als vrijwilliger loop je risico’s bij de uitoefening 
van je vrijwilligerswerk. Daarom heeft de parochie 
een aantal verzekeringen afgesloten in overleg en 
samenwerking met het bisdom.  
o Collectieve aansprakelijkheidsverzekering (WA-

verzekering). 
o Collectieve ongevallenverzekering. 
o Collectieve aansprakelijkheidsverzekering werk-

gevers voor schade aan bestuurders van motor-
voertuigen. 

o Collectieve rechtsbijstandverzekering 
Naast deze verzekeringen is ook de 
vrijwilligersverzekering van de gemeente Leudal en 
Nederweert op onze parochievrijwilligers van 
toepassing voor zover ze uit de betreffende 
gemeente komen. Ook u als parochievrijwilliger bent 
dus verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de 
gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk 
vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Soms 
overlappen de verzekeringen elkaar.  
Mocht u denken schade te hebben toegebracht of 
geleden tijdens uw werk als parochievrijwilliger 
binnen het Cluster Tabor, neem z.s.m. dan contact op 

met het parochiebureau in Heythuysen tel. 0475-
493680 of mail naar nicolaasparochie@kpnmail.nl. 
Kijk voor meer info op www.clustertabor.nl.    
 

Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe 

wegen 
 

http://www.parochie.leveroy.nl/
mailto:nicolaasparochie@kpnmail.nl


 

 

 

                                                                         
                                                                                         

Nieuws in het kort 

 - Tot 3 februari kunt u nog de SILA consultatie 
invullen om te voorkomen dat onze 
ledenadministratie in de knel komt. Kijk op 
www.bisdom-roermond.nl 

- Met ingang van januari 2017 is het 
parochiekantoor in Grathem 1e maandag van 
de  maand geopend van 9.30 tot 11 uur.  
(tel 0630978269). 

 

“De armste mens is hij die geen taak heeft” 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 Donderdag 18.30 uur 

Kelpen-Oler Zaterdag even week 18.00 uur 

Leveroy Zondag  9.30 uur 

 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

28 jan Presentatiemis communicanten Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

11 feb Carnavalsmis De Foekepotters Parochiekerk Grathem 19.00 uur 

17 feb Carnavalsmis De Kwakkert Parochiekerk Heythuysen 19.00 uur 

22 feb Taizé-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

25 feb Carnavalsmis Kelpen-Oler Parochiekerk Kelpen-Oler 19.00 uur 

26 feb Carnavalsmis De Plekploasters Parochiekerk Baexem 11.11 uur 

1 mrt Aswoensdagviering Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

1 mrt Aswoensdagviering Parochiekerk Grathem 18.00 uur 

1 mrt Aswoensdagviering Parochiekerk Leveroy 19.00 uur 

1 mrt Aswoensdagviering Parochiekerk Baexem 19.15 uur 

1 mrt Aswoensdagviering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

6 mrt Verdiepingsavond dhr. G. Sars Credozaal Heythuysen - Palliatieve zorg 19.30 uur 

13 mrt Verdiepingsavond em-dek. Th. Willemssen Credozaal Heythuysen - Ouder worden en geloof 19.30 uur 

19 mrt Inloopochtend rouwverwerkingsgroep Vlindertuin Heythuysen  11.00 uur 

3 apr Verdiepingsavond past. M. Vankan Credozaal Heythuysen - Ouderdom en schoonheid 19.30 uur 

4 apr Paasviering senioren-zonnebloem  BMV de Nassaurie Grathem 13.30 uur 

8 apr Gezinsmis Palmpasen Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

9 apr Gezinsmis Palmpasen Parochiekerk Heythuysen 10.00 uur 

11 apr Paasviering senioren-zonnebloem Baexheimerhof Baexem 13.30 uur 

11 apr Boeteviering Parochiekerk Heythuysen 19.00 uur 

12 apr Paasviering senioren Trefcentrum Kelpen-Oler 14.00 uur 

13 apr Witte Donderdag viering Parochiekerk Leveroy-Heythuysen-Baexem 19.00 uur 

14 apr Kruisweg Goede Vrijdag Parochiekerk Heythuysen 15.00 uur 

14 apr Kruisweg Goede Vrijdag Parochiekerk Baexem 19.00 uur 

15 apr Paaswake - Poolse viering Parochiekerk Heythuysen 13.00 uur 

15 apr Paaswake Parochiekerk Leveroy 19.00 uur 

15 apr Paaswake Parochiekerk Heythuysen 20.30 uur 

15 apr Paaswake Parochiekerk Baexem 21.00 uur 

16 apr Eerste Paasdag H. Mis Parochiekerk Leveroy - Baexem - Heythuysen 09.30 uur 

16 apr Eerste Paasdag H. Mis Parochiekerk Kelpen-Oler - Grathem 11.00 uur 

17 apr Tweede Paasdag H. Mis Parochiekerk Leveroy 09.30 uur 

17 apr Tweede Paasdag H. Mis Parochiekerk Heythuysen 10.00 uur 

26 apr Taizé-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 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 Kelpen-Oler 06-81252269 
   Website:  www.clustertabor.nl Leveroy 0495-651316 

   Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen   
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Reguliere kerkdiensten 2017 

http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.clustertabor.nl/

