
Jaarverslag 2014 van de Parochie H. Nicolaas  start van de actie kerkbalans 2015 

 

Het Kerkbestuur wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan het parochiejaar 2014. Volgens het 

algemeen reglement hebben wij de taak het beheren van het parochieel vermogen en de zorg voor een 

doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. 

 

Op 25 maart 2014 zijn in het nieuwe cluster Tabor 10 kerkbestuursleden benoemd uit de parochies Heythuysen, 

Baexem, Grathem, Kelpen-Oler en Leveroy, waarvan uit de parochie H. Nicolaas Heythuysen 

. 
Pastoor  M. Vankan, voorzitter Biesstraat  1a       tel.  475372 

Gerhard Reuling, financiën cluster Tabor 

Jean Leveau, secretariaat cluster Tabor 

 

De dagelijkse zorg voor en het financieel beheer in onze Parochie H. Nicolaas doen wij samen met de in juni 

2014 samengestelde Kerngroep: 

 

Ad Heesemans, Seniorenvereniging/ MOV/avondwake 

Martin Hubers, Kerkelijk zangkoor 

Leni Kuijpers, De Zonnebloem 

Anton Krabbenborg, Lector  
Geert Peeters, VOA     

Anny Prinssen, Vrijwilliger  

Sylvia Sleven, Coördinatie voorbereiding 1e communie en vormsel, KWD 

Jan Verheggen, Koster 

Jos Vossen, Bouwzaken    

   

Binnen het cluster Tabor vormt iedere parochiegemeenschap zelf de basis voor een levendige en financieel 

gezonde samenleving. Binnen dit kader is er altijd behoefte aan personen die als vrijwilliger beschikbaar willen 

zijn in onze parochiegemeenschap. 

 

Loop voor informatie aan bij het Parochiebureau, Biesstraat 2A of bel voor een afspraak met 0475 – 493680. 
Met uw aller inbreng stippelen wij een begaanbare weg uit voor de toekomst, op naar 2020 ! 

 

Onze pastoor aan het woord. 

 

Geachte parochianen, 

 

Jullie zijn het licht der wereld, het zout der aarde 

 

Onze wereld is een dorp geworden. Door allerlei moderne communicatiemiddelen ervaren we wat er leeft bij 

mensen veraf en dichtbij. De vreugde en de hoop, maar ook de zorgen en het verdriet. 

Zoals de recente aanslagen in Parijs, het Ebolavirus in Afrika maar ook de vele christenvervolgingen in o.a. 

Syrië, Irak en Nigeria, waar kerken in brand gestoken worden en mensen die in Christus geloven vermoord 
worden. Het lijkt zover weg, maar het komt ook steeds dichterbij. 

 

Ook hier worden we getroffen door nood en zorg. Vereenzaming neemt toe, het aantal vrijwilligers en 

vrijwilligsters in verenigingen en ook in onze parochies vergrijst niet alleen, maar neemt ook beetje bij beetje af. 

En dat in een tijd waarin er behoefte is aan warmte, liefde, aan verbondenheid, aan geloof. 

 

Onze parochies en haar kerkgebouwen hebben veel te bieden. Voor de een zijn ze veilige sociale havens, die een 

familiaire functie heeft van verbondenheid. Op zondag na de mis een kop koffie, een klein netwerk van 

verbondenheid in zorg. 

Voor zeer veel mensen is de kerk een soort service instelling. Ze maken gebruik van de kerkelijke service zoals 

een huwelijk, uitvaart, doop, Eerste Heilige Communie of vormsel. 
Er zijn ook mensen die de parochie ervaren als het lichaam van Christus, d.w.z. zij belijden hier in hun geloof. 

Zij sterken zich aan de blijde Boodschap. Ze nemen deel aan de dagelijkse eucharistievieringen, aan 

Taizévieringen, gebedsvieringen of bedevaart reizen. Mensen die ontvankelijk zijn voor de oproep van Christus: 

“Jullie zijn het Licht van de wereld en het zout der aarde”. Kortom onze parochie staat open voor ieder mens. 

 



Voor u ligt onze parochiegids. Een gids die u wegwijs wil maken door onze parochie en ons cluster Tabor. U 

vindt de bestaande werkgroepen die er zijn, maar ook de vele nieuwe diaconale werkgroepen die erbij zijn 

gekomen. Want onze parochies staan niet stil. Zij luisteren, overwegen en kijken hoe Christus’ boodschap en 

Zijn leven een actueel gezicht krijgen in deze tijd. De parochies willen, samen met mensen die zich geroepen 

weten, voor die mens die aanklopt het gist, het licht, het zout zijn. 

 

Hiervoor is vitaliteit nodig, van jong en oud, openheid en geen negatieve kritiek. Maar ook zijn er financiële 

middelen nodig, zoals de jaarlijkse kerkbijdrage, giften en gaven, om niet alleen in onze stenen kerkgebouwen te 

investeren en ze open te houden, maar om juist ook de levende bouwstenen af te halen voor geloofsverdieping, 
bezinning, voor momenten van eucharistie en samenzijn rondom de keukentafel. Daartoe onze oproep. Doet u 

mee? 

 

Uw kerkbestuur en pastorale team, 

Pastoor Marcus Vankan. 

 
Parochie  en kerk zijn er in ons aller belang 

 

Parochie H. Nicolaas 

Secretariaat  Biesstraat  2A,  6093 AD  Heythuysen. 

Telefoon parochiebureau:  0475 – 493680 

Openingstijden: dinsdag  9:00 – 12:00 uur 

                          donderdag        9:00 – 12:00 uur 

Algemene bankrekening :        IBAN NL26 RABO 01222 41800 

Bankrekening kerkbijdrage: IBAN NL93 RABO 01222 02473 

E-mail :     nicolaasparochie@kpnmail.nl 

Web-site :  www.nicolaas.clustertabor.nl 

Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen 
 

Tijden van de H. Missen: 

Maandag t/m vrijdag:          18:30 uur H. Mis 

Maandag:       18:10 uur Vespers 

Woensdag:                                    18:15 uur Rozenkrans                              

Zaterdag:                                         18:30 uur H. Mis 

Zon– en feestdagen :                       10:00 uur H. Mis  

 

Opgave misintenties kan bij voorkeur telefonisch tijdens de openingstijden van het parochiebureau of via e-mail. 

In verband met publicatie in de bladen dient U de opgave tijdig (uiterlijk 14 dagen van te voren) te doen. 

Betaling contant of door overschrijving op rekening  
IBAN NL26 RABO01222 41800 t.n.v. Parochie H. Nicolaas. 

Kosten intentie in weekend € 25,00. Door de week €  10,00. 

De kosten voor een rouw/trouwdienst  bedragen  € 400,00. 

 

Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u verderop in dit boekje. 

 

Lief en leed in onze parochie in 2014. 

 

Dopelingen:  

Isabel Coolen     In het Tienderveld 153 

Robin Hermans    In de Neerakker 27 

Sacha Hermans    In de Neerakker 27 
Luciano Dörenberg   St. Odiliënberg 

Noa Vaessen    Mezenstraat 3 

Iva Welten    Magdalenastraat 21 

Loïs Barten    Horn 

Lenn Jacobs    Wingerdstraat 15 

Nick Fijten    Gildelaan 22 

Femke Horstermans   Oude Meer 46 

Lorenzo Gochinski-Aben   p/a Wingerdstraat 48 

Jolien Gielen    Roggel 

Liselotte Laeven    Oude Trambaan 23 



Kijara van Horne    Horstveld 45 

     

Eerste Heilige Communie: 

24 kinderen mochten op 25 mei hun Eerste H. Communie ontvangen. 

 

Vormsel: 

Op 14 december 2013 werden 28 kinderen gevormd door bisschop  

Frans Wiertz. Dit vormsel had betrekking op schooljaar 2013/2014.  

 
Huwelijken: 

27 april    Yori Kamphuis en Elsabé van Vuuren 

28 mei      Don Barten en Emke Weerts 

30 mei      René Selen en Inge Knops 

30 mei    Martijn van Grimbergen en Ilona Louwers 

31 mei   Rob Emans en Nelly Raaymakers 

11 juli   Jeroen van de Heuvel en Mieke Konickx 

23 augustus               Stan Holthuijsen en Christel van der Kop 

4 oktober  Andries Mathijs en Carola Nouwen 

11 oktober  Wouter Louwers en Daphne van Draanen 

 
Vanuit onze parochiekerk afscheid genomen van: 

 

Tony Herpertz   Geusert 4       81 jaar 

Toos Warth-Beeren  L’ Unionlaan 1  88 jaar 

Mien Loijen   Dorpstraat 26  86 jaar 

Frits Beurskens   Past.v.d. Zandtstraat 10   87 jaar 

Cor Meerts   De Spool 4  73 jaar 

Lena Rijks-Frenken  L’ Unionlaan 1  90 jaar 

Piet van Hoef   Brouwerslaan 3  70 jaar 

Mia Huijerjans-Vermij     St. Elisabethsdreef 1   86 jaar 

To Hannen-Hermans  St. Elisabethsdreef 1   92 jaar 
Rie Backus-Schuite  De Wissel 11  79 jaar 

Theo Geertjens   Prins Bisschoplaan 7    81 jaar 

Chris Westerhout   Wingerdstraat 38  67 jaar 

Lena Orbon-Franssen  Cath. Daemenstraat 1   90 jaar 

Lucie Verlinden-Frencken   Cath. Daemenstraat 1  92 jaar 

Jo Scheepers   Oude Trambaan 16 66 jaar 

Til Hovens-Loyen  Op de Bos 14  91 jaar 

Jan Brugmans   L’ Unionlaan 1       88 jaar 

Dien Hobus-Claessen  Mezenstraat 7  70 jaar 

Jos Bongers   Kloosterstraat 13       82 jaar 

Lies Vullers-Frenken  Hornerheide 1  85 jaar 

Ton Leinders   De Wissel 15  78 jaar 
Thieu Brouns   Kloosterstraat 91       72 jaar 

 

VRIJWILLIGERSWERK 

Het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke plaats in binnen onze parochie. Zonder de inbreng van al 

deze mensen zou onze parochie nauwelijks kunnen functioneren. Gelukkig kan onze parochie nog een beroep 

doen op een groot aantal mensen dat zich geheel belangeloos inzet voor het vele werk dat er moet gebeuren. 

Door het wegvallen van enkele vrijwilligers wegens overlijden, ouderdom en verhuizing zijn wij nog dringend 

op zoek naar vrijwilligers voor o.a. de Actie Kerkbalans, collectanten en  acolieten.  Ook de misdienaars kunnen 

een forse ondersteuning gebruiken. Wanneer u geïnteresseerd bent om ook binnen de parochie behulpzaam te 

zijn, al is het maar voor een paar uurtjes per jaar, laat het even weten op het parochiebureau tel. 493680. 

 
KERSTACTIE 

Met ondersteuning van de seniorenvereniging Heythuysen, de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en de 

Vrouwenvereniging de Waaier werd door het kerkbestuur weer de jaarlijkse kerstactie georganiseerd. De kosten 

hiervan worden gezamenlijk gedragen. Door de bijdrage aan de kerkcollecte dragen ook de parochianen hun 

steentje bij. Bij  (193) zieken en bejaarden (85 jaar en ouder) kon een kerstattentie worden bezorgd. Het blijft 

jammer dat met deze sympathieke actie niet iedereen, die tot de doelgroep behoort, wordt bereikt, ondanks het 



feit dat vooraf ruime publiciteit wordt gegeven aan de mogelijkheid om zich op te (laten) geven. Wij willen 

nogmaals een beroep op een ieder doen om mensen die voor deze attentie in aanmerking komen tijdig op te 

geven bij mevr. L. Kuijpers-Verkoulen, telefoon 491861. 

 

PAROCHIEBUREAU 

Het parochiebureau is iedere dinsdag en donderdagmorgen geopend van 9:00 uur tot 12:00 uur. 

Tijdens deze uren kunt u er terecht voor het opgeven van misintenties of informatie verkrijgen over de 

begraafplaats en/of andere kerkelijke aangelegenheden. 

 
GELOOFSCURSUSSEN/PELGRIMSREIZEN 

 

In 2014 zijn we gestart met Geloofscursussen, waarbij de deelnemers gedurende enkele avonden wegwijs zijn 

gemaakt in de geschriften van het evangelie volgens Marcus 

Verder vond er in oktober 2014 een pelgrimsreis plaats in de voetstappen van de H. Franciscus van Assisi. 

Hieraan hebben 52 mensen deelgenomen. 

Voor 2015 is het voornemen om deze te vervolgen. Let op de publicaties of vraag ernaar. 

 

HUWELIJKSVOORBEREIDING 

 

Bij het aanmelden van het kerkelijk huwelijk vragen wij het bruidspaar om ruim een half jaar van te voren 
contact op te nemen met de parochie. Dit omdat er drie gesprekken plaatsen vinden met de pastoor.      

 

Samen wordt gekeken naar de invullen van de heilige mis, zowel inhoudelijk tekstueel als ook muzikaal. Samen 

wordt het kerkelijk huwelijksformulier ingevuld en gekeken naar persoonlijke wensen. Voor nadere informatie 

kunt u gerust contact opnemen met pastoor M. Vankan. 

 

DOOPVOORBEREIDING 

De voorbereiding van het doopsel vindt plaats nadat er contact is geweest met de parochie en de desbetreffende 

priester. Naast een inhoudelijk voorbereidingsavond op het doopsel die via het dekenaat gaat, zal de 

desbetreffende priester nadat u contact met hem hebt opgenomen u thuis komen bezoeken, om samen met u het 

doopformulier in te vullen en te kijken naar de doopplechtigheid. 
 

U kunt zich aanmelden via tel. 493680 van het parochiebureau. Daar kan men U nader informeren over de 

geplande doopvoorbereiding. 

 

Doopzondagen: 

Vanaf 1 februari 2013 is er nog één doopzondag per parochie t.w. 

1e zondag van de maand  Heythuysen pastoor M. Vankan 

2e zondag van de maand Baexem  em. deken  Willemssen 

3e zondag van de maand Kelpen-Oler pastoor Vankan 

4e zondag van de maand Leveroy  em. deken Willemssen 

Grathem via diaken Savelkoul. 

bij een 5e zondag in een maand is er geen dopen. 
 

COMMUNIE- EN VORMSELVOORBEREIDING 

 

Sinds schooljaar 2014-2015 is er een coördinator aangesteld binnen cluster Tabor om de communie- en 

vormselvoorbereiding mee te organiseren. 

 

Eerste Heilige Communie: 

Als een kind in groep 4 zit, kan hij/zij deelnemen aan het voorbereidingstraject op de Eerste Heilige Communie. 

Dit betekent dat er gedurende de periode oktober tot aan de communie (april of mei) wekelijks een communieles 

plaatsvindt op school. Tijdens deze lessen wordt het kind stapsgewijs voorbereid op dit sacrament. Hiervoor is 

een kindvriendelijk communieproject geschreven dat aandacht besteed aan o.a. het kruisteken, het Onze Vader 
en het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de eucharistie. 

 

Naast deze lessen op school, worden de communicanten met hun gezin verwacht bij een aantal gezinsmissen 

door het jaar heen. Behalve de presentatiemis, communiemis en communiedankdienst is het belangrijk dat het 

kind de opbouw van een mis leert ontdekken en begrijpen. Middels tal van speciale gezinsmissen, waar bij de 

kinderen actief betrokken worden, raken zij vertrouwd met deze opbouw en kunnen zij zich optimaal 



voorbereiden op de communiemis zelf. U kunt hierbij denken aan een gezinsmis Advent / Sinterklaas, een 

gezinsmis Kerst, een gezinsmis met Palmpasen enz.  

Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar krijgt u hier meer informatie over en kunt u uw kind 

op die avond aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 

 

Het thema voor het communiejaar wordt vastgesteld door de werkgroep en gepresenteerd tijdens de informatie 

avond. Dit thema is voor alle parochies hetzelfde. U als ouder kunt ervoor kiezen om zitting te nemen in een 

werkgroep. Bijvoorbeeld voor het uitkiezen van geschikte teksten voor de presentatiemis, de communieviering 

en de communiedankviering of in een werkgroep die zich bezighouden met de creatieve voorbereidingen. Denk 
hierbij aan knutselen voor de presentatiemis, knutselen voor Palmpasen en het aankleden van de kerk voor de 

communiemis zelf. 

Voor de communievoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. In 2014 was dit €75 per 

communicant. 

 

Het Heilig Vormsel: 

Een kind in groep 7 of 8 kan deelnemen aan het voorbereidingstraject op het Vormsel. Ze zijn nu oud genoeg om 

de doopbelofte te hernieuwen en zelf hun keuze voor het geloof uit te spreken. Tijdens een achttal lessen aan de 

hand van een actueel en kindvriendelijk project, wordt het kind voorbereid op het sacrament van het vormsel. 

Deze lessen vinden plaats op school.   

De vormelingen worden actief betrokken tijdens de viering zelf. Ze lezen zelf de teksten en zingen liederen.  
Ook spreken ze tijdens de viering de hernieuwing van de doopbelofte uit. 

Voor de vormselvoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. In 2014 was dit €15 per vormeling. 

 

KINDERWOORDDIENSTEN - wat, hoe en waarom? 

Kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van onze maatschappij. 

De eerste gedachte die in de Bijbel heel duidelijk naar voren komt is: kinderen horen er helemaal bij. Zij zijn 

degenen die vanuit het geloof van de ouders/verzorgers kennis maken met het Evangelie, de verhalen uit de 

bijbel en de manier van leven hiernaar. Door het teken van de doop worden de beloften van het Evangelie 

ontvangen. 

 

Binnen onze gemeenschap nemen kinderen hun eigen plek in. De eigen plek, die zij hebben, heeft te maken met 
de eigen manier waarop ze geloven. Ervaring is een belangrijke bouwsteen voor geloof bij met name jonge 

kinderen. Kinderen geloven via het voorbeeld dat je als ouder/verzorger geeft. In dat ‘voorbeeld-zijn’ komt het 

aan op echtheid. En echtheid, de natuurlijkheid, ontdek je in de momenten van samen zijn. Het eigen gezin, resp. 

samenlevingsvorm is daarom zo belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang en andere creatieve 

uitingsvormen zijn daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind. 

 

De kinderwoorddienst biedt daarvoor alle mogelijkheden: een eigen plek die in meerdere opzichten parallel loopt 

aan de kerkdienst en waar kinderen ook geleerd wordt om hun plek in onze gemeenschap en deze erediensten in 

te nemen. 

Tijdens de dienst van het woord gaan de kinderen naar een eigen ruimte en horen daar een Bijbelverhaal. 

Daarnaast is er ruimte voor een spel, iets knutselen of een ander steeds wisselend samen bezig-zijn. De kinderen 

komen vervolgens voor het uitreiken van de communie tijdens de kerkdienst weer terug in de kerk. 
De kinderwoorddienst wordt verzorgd door vrijwilligers in overleg met de voorganger. Er zijn twee werkgroepen 

die deze vieringen voorbereidingen te weten voor de parochies Baexem en Heythuysen. 

 

De volgende missen in 2015 zijn: 

31 januari Presentatiemis     18:30 uur  

28 februari Vastentijd gezinsmis samen met Leveroy     18:30 uur  

29 maartPalmpasen      18:30 uur  

3 april  Kinderkruisweg Goede Vrijdag  15:30 uur  

17 mei  E.H. Communie                             10:00 uur 

20 juni  Communie dankmis   18:30 uur   

 
Ouders en kinderen zijn van harte welkom. U wordt hierbij allen uitgenodigd dit mee te vieren. 

Als er mensen zijn die zich aangesproken voelen om in de werkgroep deze vieringen mee voor te bereiden, bel 

dan een keertje met Pastoor  M. Vankan (tel. 475372).  

Veel  werk is het niet, wel gezellig en leuk om te doen.  

 

 



MISDIENAARS  

Misdienaar worden jongens en meisjes vanaf de voorbereiding voor hun Eerste H. Communie. Eerst mogen ze 

een paar keer meedoen en pas daarna zelf zeggen of ze misdienaar willen blijven. In overleg met de ouders 

stellen we het misdienaars rooster op.  

Het misdienaar zijn is gratis. 

 

Maarten Bergervoet en Stefan Bongers hebben  een misdienaars kruisje gekregen omdat ze trouw 5 jaar hebben 

gediend. Ze verlaten de misdienaars niet echt. Als acoliet zijn ze bereid aanwezig te zijn bij feestelijke 

eucharistie vieringen. Anne Sijstermans, Jean-Pierre en Xavier Penders, Jasmijn van den Beuken en Daan 
Keulen met zijn zus Emma zijn nu onze misdienaars.  

 

In het begin van de Goede Week van afgelopen jaar hebben de misdienaars traditiegetrouw mogen klepperen. 

Hartelijke dank aan allen die hen hierbij zo goed hebben bedacht. Dank U wel! 

 

Uit de opbrengst hebben de misdienaars hun bijeenkomsten en leuke activiteiten kunnen bekostigen, met name 

een trip naar Steyl waar de misdienaars, onder leiding van een gids, uitleg kregen over het ontstaan van de drie 

kloosters, het interessante missiemuseum, de prachtige kloostertuinen en natuurlijk zijn we ook in de 

verschillende grotten zijn geweest. Verder hebben ze heerlijk genoten van o.a. de paasbrunch, een power 

presentatie compleet met frites, frikadellen, kroketten  van “Onger de Kirkbuimkes” en een schitterende 

barbecue met hun ouders, broers en zussen in de speeltuin. 
 

Maar……………………………………. 

We hebben nog meer misdienaars nodig! 

Wie wil er mee doen? 

 

TAIZEVIERING  

Taizéviering: zingen, stilte, ontmoeting en gesprek.  

In meditatieve zang en stilte klinkt de stem van God. De liederen helpen tijd te nemen in Gods aanwezigheid. Ze 

moeten lang genoeg gezongen worden om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied 

tot ons te laten doordringen.  

De grondgedachte in de liederen is dat iedereen mee kan zingen.  
  

Dikwijls laat God’s stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte.  

De stilte in een Taizéviering is daarom van wezenlijk belang.  

Als meditatieve teksten hebben wij gekozen uit gebeden en teksten van de Heilige Franciscus van Assisi en 

teksten uit de Bijbel. Teksten die heden ten dage nog fris en even actueel zijn als destijds. 

U bent van harte welkom op elke vierde woensdag avond van de maand in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen om 

19.15 uur. 

 

De data in 2015 zijn: Woensdag 25 februari - 29 april - 24 juni -  

26 augustus - 28 oktober - 16 december. 

ZIEKENCOMMUNIE 

Elke eerste vrijdag van de maand is er de mogelijkheid om de ziekencommunie thuis te ontvangen. Zo bent u in 
de gelegenheid indien u ziek bent of slecht ter been om Christus thuis te mogen ontvangen. Het enige wat u hoeft 

te doen is een mooi kleedje gereedleggen, kaarsen en een kruisje om zo een klein huisaltaar te vormen. Neem 

gerust contact op met pastoor M. Vankan. 

 

ZIEKENZALVING 

Het komt vaak voor dat een priester (te) laat wordt gewaarschuwd voor het toedienen van de ziekenzalving. Bel 

gerust op tijd. Het is vaak bijzonder als de desbetreffende zieke bewust dit sacrament kan ontvangen. U kunt 

contact opnemen met: 

pastoor M. Vankan   tel. 475372 

Em. deken Willemssen  tel. 531373 

 
ROUW– EN STERVENSBEGELEIDING 

Leven en sterven zijn van alle dag, maar wie staat er nou echt bij stil? 

In de laatste levensfase worden de stervende en zijn/haar naasten geconfronteerd met allerlei vragen, gedachten 

en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd zijn waar een luisterend oor veel kan doen voor alle betrokkenen. Er 

bestaat de mogelijkheid om, wanneer gewenst, vanuit de parochie begeleiding te ontvangen. Naast de pastoor is 



er ook een groep rouwverwerking en stervensbegeleiding vanuit de parochie waar u een beroep op kunt doen. U 

contact opnemen met de pastoor, het parochiebureau of met mevr. Liesbeth Schroen tel. 493207. 

 

AFSCHEID BIJ OVERLIJDEN/UITVAART 

Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. Aan de vooravond van 

de uitvaart rouwdienst is er ook de mogelijkheid voor een avondwake in onze parochiekerk. Met een avondwake 

wordt gestalte gegeven aan de oorspronkelijke betekenis van het samen met familie en buren waken en bidden 

voor de overledene op de avond voor de uitvaartdienst. 

 
Deze avondwake wordt verzorgd door een werkgroep van vier dames en vijf heren. In goed overleg met de 

familie worden de teksten en de muziek gekozen bij het wegvallen van een dierbare, waardoor op een 

persoonlijke wijze wordt stilgestaan.  

De gezangen tijdens de uitvaart rouwdienst worden in onze parochiekerk verzorgd door het dameskoor. De 

nabestaanden kunnen in overleg met de pastoor mede inhoud geven aan deze uitvaart, bijvoorbeeld door het zelf 

lezen van een Bijbelgedeelte, het zeggen van gebeden, de keuze van muziek en het zingen van liederen. Ook live 

muziek behoort tot de mogelijkheden. 

Echter, voor muziekweergave via compact disc tijdens de uitvaart rouwdienst geldt, dat er maximaal 2 liederen 

ten gehore worden gebracht, zoals samen met omliggende parochies is afgesproken! 

Het is in onze parochie een gebruik van de collecteopbrengst tijdens de avondwake of uitvaartdienst voor de 

overledene een aantal Heilige Missen ter nagedachtenis te lezen.  
U kunt als nabestaande(n) een viertal datums opgeven binnen de termijn van een jaar na datum overlijden.  

De gekozen datums en intenties worden dan bij de wekelijkse publicaties in de media vermeld en afgekondigd 

tijdens de H. Mis. 

Tijden van de H. Missen zijn: op maandag tot en met zaterdagavond van 18:30 uur en zondag om 10:00 uur. 

 

HERDENKINGSMONUMENT 

Op de begraafplaats kunt u een bezoek brengen aan het beeld van  

Wereldlichtjesdag. Een monument geschonken door Fading uitvaartzorg. Het is een plek voor ouders die hun 

kind verloren hebben. 

U kunt hier het hele jaar door terecht bij dit moment van stilte om er te bidden of om er zelf een kaarsje bij te 

plaatsen.  
Dit monument is op 8 december 2013 ingezegend door pastoor Marcus Vankan na een stille tocht, in het bijzijn 

van velen, die ook een dierbare hebben verloren. 

 

ACOLIETEN 

Ook de acolietengroep heeft een vaste plaats in onze kerk verworven. Bij uitvaart-, huwelijks- of jubileummissen 

staan zij klaar om de priester te assisteren. Uitbreiding van het aantal acolieten is altijd gewenst. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer  

Thijs Prinssen, telefoon 492665. 

  

LECTOREN 

De lectorengroep bestaat momenteel uit negen dames en heren. Tijdens de H. Missen op respectievelijk  

zaterdagavond en zondagochtend verzorgt men de eerste lezing en de voorbeden. Verder wordt de dienstdoende 
priester geassisteerd bij het uitreiken van de H. Communie. Met deze assistentie door leken wordt duidelijk 

accent gelegd op de inbreng van leken bij het actief meevieren van de diensten. Ook wordt daarmee uitdrukking 

gegeven aan de betrokkenheid van de kerkgemeenschap bij de viering van de H. Mis. 

  

COLLECTANTEN 

Voor het collecteren in de missen tijdens het weekeinde en op feestdagen, alsmede in rouw- en trouwdiensten en 

avondwake hebben zich zeven personen in een vaste groep verenigd. Deze groep is op zoek naar enkele mensen 

die zich bij hen willen aansluiten. Volgens rooster verzorgt men om de andere maand in één mis tijdens het 

weekend en bij begrafenismissen samen met een collega de collecte. Dus veel werk  

is er niet aan verbonden. Wilt U meedoen als collectant neem dan  

gerust contact op met de heer Th. Prinssen, De Gaard 5, tel. 492665. 
 

KERKVERSIERINGEN 

Kerkgangers is het opgevallen dat het altaar het hele jaar door is voorzien van prachtige bloemversieringen. Deze 

versieringen, welke aan de tijd van het jaar zijn aangepast, worden met veel toewijding en op zeer artistieke 

wijze verzorgd door een speciale groep vrijwilligsters.  

Wij zijn deze dames veel dank verschuldigd. 



 

Vrijwilligers zijn altijd welkom!!! Wilt u ook met ons meedoen ? 

 

Landelijk wordt er aandacht gevraagd voor een derde wereldland, met de komende vastentijd is dit Sri-Lanka het 

vroegere Ceylon. 

Zowel met de advent als met de vastentijd wordt er aandacht gevraagd voor de Boeren in landen van de 3e 

wereld en met name om voor hun eerlijke producten ook een eerlijke prijs te betalen. De meeste van deze 

producten herken je aan de handelsnaam “Fairtrade” wat feitelijk vertaald eerlijke handel betekent. Het doel van 

de werkgroep is om behalve via het thema van dat weekend ook via de zogenaamde wereldwinkel,  parochianen 
meer bewust te maken.  

 

TARIEVEN MISINTENTIES  

Door het Bisdom zijn voor 2014 adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde samenwerking 

binnen het cluster, hebben overgenomen. 

  

MISSTIPENDIA 

H. Mis op werkdagen …………………………………€        10,00                                

H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag ………….  €        25,00                    

Begrafenis mis (incl. dameskoor en organiste)  *).…..  €      400,00              

Avonddienst (zonder daarop volgende begrafenis) …   €      200,00                          
Dienst in het crematorium …………………………     €      320,00                 

Begeleiding naar het crematorium door de pastoor       €        50,00                 

Huwelijksmis (incl. dameskoor en organiste )  *)…     €      400,00    

Huwelijksmis zonder koor zelf muziek                  €      400,00 

Jubileum mis (incl. dameskoor en organiste )  *)……. €      250,00 

Het is mogelijk om H. Missen voor een langere termijn vast te leggen: 

Jaarlijks gedurende 10 jaar een leesmis                  €      100,00                

Jaarlijks gedurende 10 jaar H. Mis tijdens weekend ….€      250,00 

 *)  

Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 kalenderjaren minimaal 

 € 100,00 per jaar aan kerkbijdrage heeft betaald, is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis of een 
huwelijksmis. Volwassen kinderen uit dit gezin, met een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap, 

gehuwd of alleenstaand die zelf  de laatste drie kalenderjaren minimaal € 100,00 per jaar aan kerkbijdrage 

hebben betaald, zijn dus geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis of huwelijksmis.   

 

BEGRAAFPLAATS TARIEVEN 

GRAVEN :               gewoon graf      kindergraf   

  

grafrechten  20 jaar   €     500,00  €    200,00              

verlenging 10 jaar   €     250,00  €    100,00                      

graf delven en t.z.t. ruimen               €     400,00  €    275,00                

bijplaatsen urn    *)                                      €     150,00  €    150,00 

 
URNEN : 

COLUMBARIUM:           Momenteel geen nis beschikbaar   

Grafrechten 20 jaar     €     500,00 

bijplaatsen urn *)     €     150,00 

sluittegel urnen nis      €       80,00 (excl. belettering en plaatsen).                        

URNENKELDER: 

Grafrechten                     20 jaar   € 500,00  

Verlengen                        10 jaar  € 250,00     

Bijplaatsen urn*)                 € 150,00 incl. belettering. 

Belettering en plaatsen sluitsteen  € 175,00. 

URNENGRAF:  
1 x 1m H 1m   ( in overleg  met  kerkbestuur)      

Grafrechten  20 jaar € 300,00. 

DUUR VAN HET GRAFRECHT 

Bij een eerste begraving wordt het grafrecht verleend voor een periode van 20 jaar. Wanneer in  hetzelfde graf 

iemand wordt bijgezet *), wordt het grafrecht met een zodanige periode verlengd, dat ook voor de laatst 



overledene gedurende minimaal 20 jaar de grafrust  gewaarborgd zal zijn. Nadat een grafrecht is verlopen kan dit 

verlengd worden. Verlenging van grafrechten is onbeperkt mogelijk, doch telkens voor een periode van 10 jaren. 

Ongeveer een jaar voor dat het grafrecht verloopt, krijgt de rechthebbende hiervan bericht. Hierdoor ontstaat 

ruim de gelegenheid om de mogelijkheid tot verlenging van de grafrechten te bezien en zo nodig  

met andere belanghebbende(n)  te bespreken. Wordt een grafrecht niet meer verlengd, dan zal het kerkbestuur 

overgaan tot het ruimen van het graf. Ook daarvan wordt  de rechthebbende vooraf in kennis gesteld. 

 

GROOT ONDERHOUD 2010-2016 AFGEROND 

We hebben het project groot onderhoud planning 2010-2016 reeds in 2013 kunnen afronden. Het overgrote deel 
van het project bestond uit de renovatie van glas-in-loodramen.  

Daarnaast zijn nog een aantal kleinere werken uitgevoerd. Omdat alles in één pakket aan aannemer van Heur in 

Kelpen in opdracht gegeven is hebben we alles achter elkaar kunnen afwerken. Dat werkt zowel voor ons als 

voor de aannemer het beste. Half 2013 heeft de oplevering plaatsgevonden. 

 

De restauratie van het glas-in-lood is gedaan door GBB uit Tilburg. Het betreft het Mariaraam (links voor in de 

linker zijbeuk), 6 ramen aan dorpstraatzijde en de twee ramen in de toren boven de hoofdingang. Zoals u zelf 

kunt zien mag het resultaat er zijn. 

 

We hebben het werk uit kunnen voeren dankzij subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de 

Provincie Limburg en de Gemeente Leudal.  
 

CLUSTER TABOR. 

Vanaf 25 maart 2014 zijn per parochie 2 nieuwe kerkbestuursleden uit de parochies Heythuysen, Baexem, 

Grathem, Kelpen-Oler en Leveroy, benoemd in het kerkbestuur cluster Tabor. 

In elke parochie is een kerngroep geformeerd, bestaande uit een veelvoud van mensen die de gemeenschap een 

gezicht geven en die geleid  worden door de desbetreffende kerkbestuursleden.  

Elke parochie blijft dus zelfstandig. 

 

De kerngroepen kunnen bevoegdheden op het terrein van de samenwerking delegeren aan dit kerkbestuur. De 

kerkbestuursleden handelen met mandaat van het gemeenschappelijk bestuur, dit impliceert dat het bestuur 

bevoegd is beslissingen te nemen over aangelegenheden die door de parochies aan haar zijn toevertrouwd. Ook 
in het komend jaar zal op de ingeslagen weg worden voortgegaan en aan een nauwere band worden gewerkt. 

 

MIJN KERK IN BALANS 

(thema actie Kerkbalans 2015)  

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de 

Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen 

die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen.  

 

Mijn kerk inspireert 

We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar 

om levendig te blijven is geld nodig. 
 

Mijn kerk ontroert 

Wat betekent de kerk voor U? 

Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt 

als er wat te vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze geïnspireerd worden om 

voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de 

samenleving. 

 

Mijn kerk deelt 

Elk lid is onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We 

steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook open voor elkaar op een doodgewone 
doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard.  

 

Wij kunnen die momenten niet verzilveren bij de bank. 

Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het Kerkgebouw, de verwarming, de verlichting, 

personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten, de jaarlijkse barbecue - allemaal kosten die 

gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. 



Daarom is er Kerkbalans. 

Vraag eens aan uw kerkbestuurders waar zij het bedrag precies aan besteden. Door betrokken te zijn in woord en 

daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven. U houdt uw kerk in balans. 

 

Uw bijdrage aan Kerkbalans 

Het doen van een bijdrage is op basis van vrijwilligheid en u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Door een 

jaarlijkse bijdrage van 100 euro gedurende de aaneengesloten laatste 4 jaar, wordt vrijstelling verleend van 

betaling voor kosten van kerkelijke vieringen bij huwelijk en overlijden. 

 
In 2014 hebben wij diverse restauratie-uitgaven gehad. De muur van het oude kerkhof is gerestaureerd zodat 

deze weer past in het beeld van het kerkgebouw.  

De opgang naar de Credozaal is vernieuwd en hierbij is ruimte gereserveerd voor het verantwoord stallen van de 

fietsen van de bezoekers. Voor 2015 is de plaatsing van hekwerk als grensafscheiding ter plekke van deze muur 

gepland. De verwachting is dat er onderdelen van de brandbeveiligingsinstallatie en de vluchtroute verlichting 

vervangen moeten worden. Verder is het interieur van het kerkgebouw toe aan een nieuwe verfbeurt. 

 

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN…………... 

 

Belastingaftrek……………….wie wil dat niet? 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder `Giften aan goede doelen`of `Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI)`en is overigens (deels) aftrekbaar van de belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking is 

zelfs het hele bedrag aftrekbaar. 

 

Legaat. 

Wij maken van deze gelegenheid ook graag gebruik om te wijzen op de 

mogelijkheid van belastingvrije schenking bij overlijden aan instellingen/ goede doelen/ parochies enz. Ook 

daarvoor willen wij u op verzoek gaarne informatie geven. 

 

Nieuwkomers. 

Aan de hand van de opgaven door de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie worden gezinshoofden of 

individuele personen die zich in deze parochie vestigen aangeschreven en welkom heten. 
Als bijlage sturen wij hen ook het laatste jaarverslag en een uitnodiging om te gaan deelnemen aan de 

gezinsbijdrage. 

 

Uw reactie. 

Wanneer u van plan bent om aan de kerkbijdrageregeling mee te doen vul dan het machtigingsformulier 

kerkbijdrage op de volgende pagina in en stuur dit naar het Parochiebureau Biesstraat 2a 6093AD  Heythuysen.  

Door invulling hiervan geeft u toestemming dat op een door u aangegeven manier uw bijdrage van uw 

bankrekeningnummer wordt afgeschreven. 

  

MACHTIGINGSFORMULIER KERKBIJDRAGE 

Ondergetekende:……………………………………………………. 

 
Adres:………………………………………………………………. 

 

Postcode:……………….plaats:……………………………………. 

 

Geboren:…………………………………………………………….. 

 

IBAN bankrekening:…………………………………………………. 

 

Machtigt het kerkbestuur om van zijn/haar bankrekening af te schrijven ten gunste van rekening IBAN 

NL93RABO0122202473 een bedrag van € ………………...per maand/kwartaal/halfjaar/jaar*) 

 
Ingangsdatum:…………………………………………………………. 

 

Handtekening:…………………………………………………………. 

 

Datum:…………………………………………………………………. 

*) doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

 

Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het 

Parochiebureau H. Nicolaas 

Biesstraat 2A 

6093 AD  Heythuysen 

 

FINANCIEEL OVERZICHT  

  
INKOMSTEN   2013  2014 

Kerkbijdragen   €        50.986       €           52.355  

Collecten      €        17.314 €           11.941  

Stipendia   €        11.239       €           10.978  

Offerblokken/doopgelden/giften €          6.315 €             4.412  

Begraafplaats   €          6.073 €           10.430  

Collecten voor derden  €             965 €             1.125 

Renten en pachten  €        26.823 €           18.068  

Negatief saldo                    €             9.312                   

Totaal                               €      119.715       €         118.621  

    
 

 

 

 

 

 

UITGAVEN    2013  2014 

Kosten gebouwen en inventaris      €       29.476   €           29.689  

Personeelskosten                 €       46.417   €           48.204  

Kosten eredienst                €       11.457   €             9.034  

Kosten pastorale zorg               €         2.558   €             1.695  
Verplichte en vrijwillige bijdragen €       20.723   €           21.374  

Beheer- en bestuurskosten               €         8.452   €             8.625  

Voordelig saldo                    €                632     

                      

Totaal    €     119.715   €         118.621  

 

 

 

TOELICHTING 

De cijfers over 2014 zijn nog voorlopig en nog niet goedgekeurd door  

het bestuur en het bisdom. Mogelijk kunnen wordt het resultaat nog iets  

aangepast. 
 

INKOMSTEN 

De kerkbijdragen over 2014 zijn weer iets gestegen, mede dankzij onze vrijwilligers die actief hebben gewerkt 

aan de actie kerkbalans en aan een actief beleid om de gelden ook op tijd te ontvangen. Voor een gedeelte zijn 

deze inkomsten in 2015 alsnog ontvangen.  

De inkomsten uit collecten en offergelden zijn dit jaar onverwacht flink teruggelopen. Hier is nog geen directe 

verklaring gevonden hoe dit zo hard is teruggegaan. Feit is wel dat het kerkbezoek is afgenomen, maar dit staat 

niet in verhouding tot de teruggang in de collecten. Wellicht roert hier toch de crisis nog met zijn staart.   

Veel  ernstiger is het echter met onze rente-inkomsten. We zien allemaal dat ons geld op de bank weinig rente 

oplevert. Daarnaast zijn we door het bisdom verplicht gesteld om zgn. risicodragende rentecertificaten te 

verkopen. Dit samen heeft ons in 2014 ruim € 8000,00 minder aan inkomsten opgeleverd. De begraafplaats heeft 
dit jaar door incidentele inkomsten meer opgeleverd. Dit is echter niet structureel.  

UITGAVEN 

De personeelskosten zijn wederom  licht gestegen, maar dit volgt de indexeringscijfers. Eenieder werkt eraan 

mee om de kosten voor de eredienst en de pastorale zorg laag te houden. Dank hiervoor. Deze posten zijn 

daardoor iets gedaald.  



Gelukkig hebben we dit jaar extra inkomsten kunnen genereren. Al met al moeten we echter concluderen dat we 

helaas het verlies aan rente-inkomsten niet hebben kunnen compenseren. Voor onze parochie helaas dit jaar een 

negatief resultaat.  Gelukkig hebben we voldoende reserves, maar wordt het toch belangrijk om de balans weer 

naar positief om te draaien. Genoeg werk aan de winkel voor het (cluster)kerkbestuur. 

 

Gerhard Reuling, penningmeester   

Parochie H. Nicolaas,  januari 2015. 



 

 


