
 

   C L U S T E R  NIEUWS  

Voor u ligt een nieuw initiatief namelijk onze 
nieuwsbrief. Communicatie is een belangrijk en 
kostbaar goed. Naast onze vertrouwde parochiegids 
en de weekartikelen in verschillende bladen willen wij 
u vanaf 2016 met een regelmatige uitgave op de 
hoogte houden. U vindt hierin o.a. belangrijke data 
van clusterparochie activiteiten en bezinnende 
stukjes met achtergrondinformatie. 
U kunt een papieren versie van ons blad in de kerk 
vinden. Of digitaal. Voor dit laatste  hoeft u slechts 
een mailtje te sturen naar het volgende mailadres: 
nicolaasparochie@kpnmail.nl. 
Zo ontvangt u per mail het laatste parochienieuws. 

Voorwoord 
 

Gezinsmissen communicanten en vormselmis Zie ook de agenda 

Dit schooljaar vieren wij in drie parochies het vormsel, te weten in Kelpen-Oler, Grathem en Heythuysen. 
Vormheer is Mgr. Maessen, de deken van ons dekenaat. De jongeren van Kelpen-Oler mochten op 18 december 
jl. hun vormsel ontvangen. In een diaconale actie hebben zij voor een weeshuisproject in Kenia geld opgehaald, 
ter nagedachtenis aan Nard van de Winkel. Samen met de Kokids was dit een succes. Hartelijke dank hiervoor. 
Dit jaar zijn er twee communiemissen. De communicanten zullen zich voorstellen tijdens de  presentatiemissen.  
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Carnaval zie ook agenda 

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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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. 
 

Aswoensdag:  
          Askruisje en vasten 

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. Dat 

Veertigdagentijd: 
            Ons “ik” durven relativeren! 

Askruisje  

 

 

“ons “ik” durven relativeren” 
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In onze clusterbijeenkomst van 24 november jl. 
te Baexem hadden we het o.a. over “De kerk, 
meer dan beeldbepalend in de gemeenschap” 

De actie vindt in ons cluster na carnaval plaats. In 
iedere parochie wordt een boekje verspreid 
waarin u informatie vindt. 

 

kunnen we met name doen in de boeteviering en 
door het sacrament van Gods barmhartigheid en 
Christus vergeving. Daarvoor kunt u bij iedere 
priester terecht, in en buiten de parochie. De paus 
hoopt dat vele gelovigen dit sacrament weer 
opnieuw gaan ontdekken. U ook? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Aktie Kerkbalans 2016, 

               Thema: Het gebouw 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beleidsplan 2016-2020 

Sinds 2014 werken we onder één bestuur samen in het Cluster 
Tabor. Dat vraagt afstemming en harmonisatie. Daarnaast zijn er 
aandachtspunten zoals het teruglopend kerkbezoek, beperkte 
pastorale zorg, onderhoudskosten, vermindering van inkomsten en 
het vinden van vrijwilligers. 
Afgelopen jaar is in breed overleg gewerkt aan het beleidsplan 
2016-2020. Op 24 november 2015 is het plan als voorstel 
gepresenteerd aan een goed gevulde zaal in de Baexheimerhof te 
Baexem.  Met in ons achterhoofd de in het plan aangeven 
ontwikkelingen, behoeftepatronen en kernwaarden willen we 
praktische uitwerking gaan geven aan de benoemde strategische 
doelen op het gebied van pastoraat en bestuur. 
Onze inzet is daartoe een 5-tal werkgroepen op te zetten. Binnen 
deze werkgroepen kan verdieping plaatsvinden en er kunnen 
voorstellen aan het bestuur worden gedaan hoe we de gewenste 
doelen kunnen bereiken. Er hebben zich reeds een aantal 
parochianen aangemeld maar meer ondersteuning is gewenst. Kijk 
voor aanvullende informatie op de website www.clustertabor.nl .  

 
 
 
 
 
 

“De kerk, meer dan 

beeldbepalend in de 

gemeenschap” 
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Vastenactie 2016, thema:  

                                Water, bron van leven voor Oeganda. 
 

Vanaf aswoensdag begint de eigentijdse vorm van versobering: de vastenactie. Geld, dat we anders uitgeven 
aan luxe van eten en drinken, wordt aan de armen in de wereld gegeven. Ieder jaar wordt  door de landelijke 
bisschoppelijke vastenactie een bepaald land en project gekozen. Dit jaar is gekozen voor Oeganda en als 
project: water, bron van leven. De klimaatsverandering, waar de arme landen het meest de dupe van worden, 
leidt tot gebrek aan water in dit land. In samenwerking met de plaatselijke organisatie  worden de boeren in 
de regio Teso geholpen om voldoende goed water aan te boren, alsmede een goed waterbeheer en 
aangepaste landbouwmethoden. In de encycliek over het milieu van onze Paus Franciscus roept hij ons om 
verspilling van het water tegen te gaan en de mensen op het zuidelijk halfrond aan zuiver en goed water te 
helpen. De veertigdagentijd is woestijntijd en in de woestijn is water van Levensbelang. In alle kerken komt 
een bus te staan voor de vastenactie en zakjes beschikbaar voor UW goede gaven en vastenoffer.  
U kunt ook zelf  Uw gaven overmaken op de bisschoppelijke vastenactie: NL21 INGB 0003000046 met 
vermelding: vastenactie. De vastenactie heeft een ANBI status en UW giften zijn  dus fiscaal aftrekbaar 

 

Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan digitaal 

ontvangen.  
 

Meld je dan aan op: 
nicolaasparochie@kpnmail.nl  o.v.v. naam–mailadres-woonplaats 

http://www.clustertabor.nl/
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Gebouwen en Begraafplaatsen 
 

Binnen het Cluster Tabor zijn de werkgroepen Gebouwen en Begraafplaatsen actief. Vanuit elke parochie zit 
er ‘n vertegenwoordiger in die werkgroepen. Door afstemming en samenwerking proberen we de gebouwen 
en begraafplaatsen zo lang en efficiënt mogelijk in stand te houden. Zijn er opmerkingen of adviezen over 
gebouwen en/of begraafplaatsen dan kunt U die doorgeven aan de betreffende coördinator. Kijk voor de 
gegevens op de website www.clustertabor.nl .  
Mocht U in de gelegenheid zijn om mee te werken bij klein onderhoud dan bent U van harte welkom. 
Aanpassing kerk Kelpen-Oler: 

Na carnaval worden achter in de kerk van Kelpen-Oler aan weerszijden 3 banken verwijderd en de vloer wordt 

ter plaatse met tegels aangepast aan de kerkvloer. Zodoende ontstaat er een ruimte die o.a. zeer welkom is 

bij uitvaarten en als gebedsruimte voor de Maria- en de Liduina-nis kan dienen. 

 

 
Agenda 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

13 januari Vergadering Kerngroep Heythuysen 18.30 uur 

Zaterdagen H. Mis in de even weken Kelpen-Oler 18.00 uur 

15 januari Vormselviering Grathem 18.30 uur 

18 januari Vergadering Clusterkerkbestuur Grathem 19.30 uur 

22 januari Carnavalsmis De Kwakkert Heythuysen 19.11 uur 

23 januari Carnavalsmis De Foekepotters Grathem 19.00 uur 

29 januari Vormselviering Heythuysen 18.30 uur 

06 februari Carnavalsmis De Kujeldreiers Kelpen-Oler 19.00 uur 

07 februari Carnavalsmis De Plekploasters Baexem 11.11 uur 

10 februari Aswoensdagviering Kelpen-Oler 18.00 uur 

10 februari Aswoensdagviering Grathem 18.00 uur 

10 februari Aswoensdagviering Leveroy 19.00 uur 

10 februari Aswoensdagviering Baexem 19.15 uur 

10 februari Aswoensdagviering Heythuysen 19.15 uur 

17 februari Vergadering Clusterkerkbestuur Kelpen-Oler 19.30 uur 

20 februari Presentatiemis communicanten Heythuysen 18.30 uur 

22 februari Vrijwilligersavond parochie Heythuysen  

27 februari Voorstellingsmis communicanten Heythuysen 18.30 uur 

27 februari Voorstellingsmis communicanten 

Baexem en Grathem 

Baexem 19.15 uur 

28 februari Vocaal Sextet Capella in de H. Mis Heythuysen 10.00 uur 

07 maart Vergadering Parochieraad Kelpen-Oler 20.00 uur 

 

Zie voor verdere mededelingen: 
Uw lokaal Gilsing weekblad 
Weekblad  1-Lokaal  
Website : www.clustertabor.nl 
Facebook : Heilige Nicolaas Heythuysen 
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