
   C L U S T E R  NIEUWS 4   

Hierbij ontvangt U de 4e nieuwsbrief van Cluster 
Tabor. U kunt ons helpen door deze 
nieuwsbrief onder de aandacht te brengen van 
uw omgeving. Mogelijk willen ook anderen de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen. Dat kan door 
aan te melden. Zie elders in deze nieuwsbrief.  
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Gevouwen handen zijn beter dan 

gebalde vuisten. 
 

Op vrijdag 9 september vindt er in 
samenwerking met verschillende verenigingen 
uit Grathem in de H. Severinus kerk een 
gebedsviering plaats die als thema heeft de 
doden begraven. Aan de hand van  muzikale - en 
instrumentale begeleiding, gebeden en 
overwegingen staan we stil rondom het thema 
van rouw, afscheid nemen, sterven, loslaten, 
geloof en hoop. We vieren ons verrijzenisgeloof 
en de waardigheid van een kostbaar afscheid. 
Leven is loslaten, dat weten we allemaal. Maar 
het raakt ons diep. U bent van harte welkom om 
met ons mee te overwegen, stil te staan en 
samen te bidden bij deze bijzondere viering die 
om 19.00 uur begint. 
 

Telefoon:  

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

Contact met uw pastoor ? 

De rouwverwerkings-groep houdt regelmatig een 
inloop ochtend. Heeft u behoefte aan een 
luisterend oor  of wilt u graag uw verhaal kwijt dan 
bent u van harte welkom in onze groep.  
Wij komen bij elkaar in de Vlindertuin 
St.Antoniusstraat 45 te Heythuysen, op 
zondagmorgen 28 augustus en 6 november. 
Aansluitend aan de H. Mis in Heythuysen zijn wij 
om 11 uur aanwezig en staat de koffie klaar.  
We eindigen om uiterlijk 12.30 uur. 

Voor verdere informatie kunt u het volgende 
nummer altijd bellen 0612213611. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Kroetwösj-viering 15 aug.    

kroetwösj 
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Baexem Zaterdag 19.15 uur 

Grathem Zondag 
oneven week 

11.00 uur 

Heythuysen Zaterdag 18.30 uur 

 Zondag 10.00 uur 

 Ma-vrij 18.30 uur 

Kelpen-Oler Zaterdag 
even week 

18.00 uur 

Leveroy Zondag  9.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 

Franciscus van Assisi 

Op 4 oktober vieren wij dierendag en tevens  
viert de kerk dan de sterfdag van de heilige 
Franciscus. Hij werd geboren in Assisi te Italië. Hij 
hoorde de roepstem van God in zijn leven in een 
oud kerkje net buiten zijn stad: “Franciscus, ga en 
herstel mijn kerk”. Eerst deed hij het letterlijk 
door het vervallen kerkje op te knappen en later 
figuurlijk door de levende bouwstenen van God, 
de mensen zelf te helpen. Zij die ziek waren en 
arm, eenzaam en verlaten. Omdat het voorkwam 
dat de mensen niet naar hem wilde luisteren, 
predikte hij tot de vogels en de vissen. Wij 
nodigen iedereen uit met uw hond of kat, cavia 
of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt, om op 
zaterdagmiddag 8 oktober om 13.00 uur samen 
te komen op het voorplein bij de hoofdingang 
van de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. Hier 
zegenen wij tijdens een bijzondere gebedsdienst 
uw huisdier. De kleintjes zijn ook met hun 
knuffels van harte welkom. De dienst duurt een 
klein kwartiertje. Bij slecht weer zal de zegening 
in de dagkapel van de kerk plaatsvinden.  
 

Reguliere kerkdiensten 
in onze parochies. 

In ons cluster Tabor zal het hoogfeest van Maria 
tenhemelopneming tijdens een clustermis om 
10.30 uur gevierd worden in de tuinen van 
kasteel Ten Hoven te Grathem. Let op: U kunt 
niet parkeren bij het kasteel zelf maar langs de 
grote weg, de Lindestraat. De mis zal feestelijk 
opgeluisterd worden door het kerkelijk gemengd 
zangkoor bestaande uit verschillende koorleden 
uit Grathem en Baexem. Aansluitend is er gezellig 
samenzijn met koffie, thee en iets lekkers in de 
binnenplaats van het kasteel.  
Tijdens deze heilige mis zal ook de kroedwösj 
gezegend worden. De kroedwösj is samengesteld 
volgens een traditioneel recept van zeven 
kruiden: twee broodgranen, twee geneeskruiden, 
twee onweerskruiden en een boomvrucht. Zeven 
is het heilig getal dat zo vaak in de Bijbel staat. 
Tevens zal er ook kroedwösj gezegend worden 
tijdens weekend van 13 en 14 augustus in de 
heilige missen van de H. Nicolaaskerk te 
Heythuysen.  
 

Traditiegetrouw zal tijdens de oktobermaand 
een openluchtmis gevierd worden aan de 
Baronsberg. Dit jaar is deze mis op vrijdag 7 
oktober. We verzamelen ons bij het 
schutterslokaal van Schutterij St. Jan gelegen a.d. 
Kasteelweg naast het R. K. kerkhof van Baexem. 
Tijdens een lichtjestocht rond 18.00 uur 
vertrekken we samen naar de Baronsberg waar 
we aansluitend de heilige mis vieren om 18.30 
uur. Themaviering is het leven van Franciscus 
van Assisi en Gods schepping. 
Na afloop bent u van harte welkom in het 
schutterslokaal voor gezellig samenzijn.  
 

Dierenzegening St. Franciscus 

 
 
 
 

Franciscusviering 

Baronsberg Baexem 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data’s 1e H. Communie en 
Vormsel. Meer info zie website. 

Zondag 20 november viert het Kerkelijk 
zangkoor St. Severinus haar 50 jarig jubileum. 
Opgericht in 1966 door Dhr. Rob Rassaerts en 
dhr. Jaques van de Berk. Deze dag willen we 
beginnen met een feestelijke H. Mis in onze 
parochiekerk te Grathem. Meer informatie 
volgt. 
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Pro Ecclesia voor 
Henk Weerts uit Baexem 

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

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

Vanwege de fantastische en belangeloze inzet 
voor onze parochiekerk van Sint Johannes de 
Doper te Baexem heeft de heer Henk Weerts 
de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifice gekregen. Dertig jaar geleden hielp hij 
zijn a.s. schoonvader, die koster was, met hand 
en spandiensten aan het kerkgebouw, welke 
deze vanwege zijn leeftijd niet meer goed kon 
vervullen. De heer Weerts nam steeds meer 
taken  met betrekking tot het kerkgebouw over, 
zoals verwarming regelen, lekkages melden en 
verder onderhoud. En nog steeds staat hij 
paraat om de zaken voor de kerk in orde te 
krijgen. Dit laatste vooral rond het herstel van 
onze kerktoren na een stormschade.  
Een kleine greep uit andere activiteiten waar de 
heer Weerts zich voor heeft ingezet zijn; 
– Hij heeft jaren in het kerkbestuur gezeten. 
– Hij is contactpersoon met de brandweer. 
– Met de kerstdagen zorgt hij er voor dat de 

toren prachtig verlicht is, zodat ook de 
jeugdfanfare tijdens de kerstnacht liederen 
ten gehore kan brengen, boven in de toren, 
vlak voor de H. Mis. 

– Zo nodig spreekt hij de jeugd aan i.v.m. 
vandalisme en rommel in het kerkportaal. 

– Hij brengt het tuinafval van het kerkhof 
regelmatig naar de stort. 

Henk, dank voor je inzet en van harte proficiat 
met deze onderscheiding. Je hebt het verdiend!                           
Namens het parochiebestuur van  
de H. Johannes de Doper. 
 

 

 

Dekenale viering Jaar van 

Barmhartigheid 10 okt. : 
“De vreemdeling opvangen” 

Parochie St. Jan de doper te Baexem is dit 
jaar gastheer voor alle vrijwilligers en 
parochianen van ons dekenaat. Op maandag 
10 oktober zullen wij tijdens een heilige mis 
om 18.30 uur in samenwerking met 
gevluchte christenen van het AZC een 
themaviering houden. Aansluitend is er 
samenzijn in de Baexemerhof. Hier begint om 
20.00 uur een avond met het thema 
vluchteling en barmhartigheid. Verschillende 
sprekers van o.a. het AZC en het bisdom 
Roermond zullen ingaan op de actualiteit en 
een beeld schetsen van de opvang van 
vluchtelingen in het AZC. 
 

50 jaar Kerkelijk Zangkoor 
St. Severinus Grathem 

 H. Missen 1e H. Communie 10.00 uur: 
Leveroy:  14 mei  2017 Leveroy 
Kelpen-Oler:  21 mei  2017 Kelpen-Oler 
Heythuysen:  28 mei  2017 Heythuysen 
 Data’s Vormsel: 
Heythuysen:      9 december  2016 18.30 uur 
Leveroy:           13 januari  2017 18.30 uur 
Baexem:           20 januari  2017 18.30 uur 
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Kostbaar onderhoud aan kerkdaken  

in Baexem en Kelpen-Oler. 
 

Bij hevige regenval van de laatste tijd is gebleken dat een groot 
plat dak erg slecht was en telkens weer voor lekkage zorgde. 
Inmiddels is het herstel afgerond. Na het herstel van de toren  
zijn dit weer extra kosten voor de parochie Baexem.  
Bij onderhoudswerkzaamheden in Kelpen-Oler  is gebleken dat  
er stevig extra onderhoud nodig is aan het kerkdak. Daken en 
goten moeten plaatselijk worden vernieuwd of aangepast.  
Uw  gulle gave is hard nodig om deze onkosten te bekostigen.  

“Ken je zwakheden, dan sta je sterk” Agenda 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

6 aug Kermis-mis Kermisterrein Kelpen-Oler 18.00 uur 

15 aug Kroetwösj - Maria ten Hemelopneming Grathem Kasteel ten Hove Grathem 10.30 uur 

28 aug Rouwverwerkings-bijeenkomst Vlindertuin Heythuysen 11.00 uur 

31 aug Taizé-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

9 sept Thema-avond Jaar van Barmhartigheid -  

“de doden begraven” 

Parochiekerk Grathem 19.00 uur 

13 sept Viering Zonnebloem Baexem Baexheimerhof Baexem 14.00 uur 

18 sept Schuttersmis Kelpen-Oler Parochiekerk Kelpen-Oler 11.00 uur 

24 sept Inzegening Liduina- en Mariakapel Kelpen-Oler Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

8 okt Dierenzegening Sint Franciscus  Kerkplein Heythuysen 13.00 uur 

7 okt Mariaviering bij Baronsberg Baexem Baronsberg Baexem 18.30 uur 

10 okt Dekenale viering Jaar van Barmhartigheid -  

Thema: de vreemdeling opvangen 

Parochiekerk Baexem 18.30 uur 

22 okt Schuttersmis Grathem  Parochiekerk Grathem 19.00 uur 

30 okt Allerzielenlof in parochiekerk Kelpen-Oler 

Heythuysen 

Leveroy 

Baexem 

14.00 uur 

14.00 uur 

15.00 uur 

15.30 uur 

1 nov Allerheiligenviering Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

2 nov Allerzielenviering Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

5 nov Sint Maartensviering Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

6 nov Rouwverwerkings-bijeenkomst Vlindertuin Heythuysen 11.00 uur 

10 nov Sint Maartensviering Parochiekerk Kelpen-Oler 19.00 uur 

20 nov 50 jaar Kerkelijk Zangkoor Grathem Parochiekerk Grathem volgt 

21 nov Clusterbijeenkomst Gemeenschapshuis Kelpen-Oler 19.30 uur 

    

 

Zie voor verdere mededelingen: Telefoonnummers  

   Uw lokaal Gilsing weekblad Baexem 0475-451609 

   Weekblad voor Nederweert Grathem 0475-453142 

   Weekblad 1-Lokaal Heythuysen 0475-493680 

   Website:  www.clustertabor.nl Kelpen-Oler 06-81252269 

   Faceboek:      Heilige Nicolaas Heythuysen Leveroy 0495-651316 

 
 
 
 
Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen 
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