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Inleiding 
Op Kerstdag 2013 is de parochiekerk van Baexem door extreme weersomstandigheden 
belast met een grote torenschade. Dit stormachtig jaareinde sleept zich voort in Nieuwjaar 
2014 en tekent ook de ontwikkelingen in de 5 parochies van het Cluster Tabor: 
Er zijn veel activiteiten ontplooid en voor zover noodzakelijk orde op zaken gesteld. 
Het voornemen voor één clusterkerkbestuur is per begin maart 2014 gerealiseerd. 
Tevens is in elke parochie een Kerngroep samengesteld en operationeel. 
De werkzaamheden in elke parochie afzonderlijk worden uitgevoerd zoals gebruikelijk. 
  
Pastoraal  
In 2014 is het ontplooien van ver(her)nieuwde initiatieven verder doorgezet onder de 
inspirerende leiding van Pastoor Marcus Vankan met assistentie van em.- deken Th. 
Willemssen en em-pastoor Verdonschot (Leveroy). 
 
In Heythuysen wordt dagelijks een H.Mis gelezen, waartoe alle parochianen van het cluster 
de mogelijkheid hebben deze te bezoeken, evenals het wekelijks rozenkransgebed en het 
kerkelijk avondgebed (vespers) met aanbidding. De tweemaandelijkse Taizé-vieringen in de 
H. Nicolaaskerk te Heythuysen worden goed bezocht. Om de band te verstevigen met 
parochianen wordt er met tijden in enkele parochies op zaterdag en/of zondag aansluitend 
aan de eucharistie viering koffie geschonken in de desbetreffende parochiezalen. 
 
Op liturgisch vlak hebben meerdere nieuwe initiatieven hun beslag gekregen door de 
verenigingen in de dorpskernen intensiever bij de missen te betrekken. 
Op het gebied van jeugd- en jongerenwerk werkt in de parochies Baexem en Heythuysen de 
KWD-gezinsmiswerkgroep bestaande uit enthousiaste ouders. Communicanten volgen naast 
de catechese op school samen met de ouders acht a negen gezinsmissen en/of 
kinderwoorddiensten die mede bedoeld zijn als voorbereiding op de communie. Sinds 
schooljaar 2014-2015 is er binnen cluster Tabor een coördinator werkzaam om de 
communie- en vormselvoorbereiding mee te organiseren. 
Naast bestaande avondwakegroepen hebben zich vanuit verschillende parochies vrijwilligers 
aangemeld die een cursus rouwverwerking en ziekenbezoek volgen die gegeven wordt 
vanuit het Bisdom. Zo kunnen zij na afloop van deze cursus in de desbetreffende parochies 
de priesters terzijde staan bij hun pastorale taken en vormen zij een onderdeel van de 
diaconale groepen. Het pastoraal team biedt op verschillende tijden verdiepingsavonden 
aan, waaraan meerdere parochianen deelnemen.  
In oktober is een pelgrimage-reis geweest naar Assisi in de voetstappen van de heilige 
Franciscus met deelname van 50 pelgrims. 
 
Bestuur Cluster Tabor  
Bij alle parochiebestuurders is duidelijk de wil aanwezig om de samenwerking in het 
kerkbestuur Cluster Tabor te laten slagen. Vanuit het clusteroverleg begin dit jaar is op 25 
maart 2014 door deken R. Maessen het cluster kerkbestuur geïnstalleerd samengesteld uit 
10 parochianen van de 5 parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en 
Leveroy. In dit bestuur zijn op deskundigheid de diverse portefeuilles ingezet. Uit dit bestuur 
is een Dagelijks Bestuur geformeerd, bestaande uit Pastoor Vankan, de vice voorzitter, de 
penningmeester, de secretaris, en de kerkmeester gebouwen.  
Voor alle bestuurders zijn door het Bisdom benoemingsbrieven afgegeven. 



Aan de oude kerkbesturen is door het Bisdom ontslag verleend en zijn daarmee opgehouden 
te bestaan. Voor de oud-kerkbestuursleden van de parochie H. Johannes de Doper Baexem 
wordt bij het Bisdom ontslag gevraagd per 31 december 2014. 
 
Cluster activiteiten 
Het cluster kerkbestuur in vanaf maart maandelijks in vergadering bij elkaar geweest. In deze 
overlegstructuur zijn diverse zaken aan de orde geweest en afspraken gemaakt: 
Liturgie/Categese/Diaconie:  
- invulling dagelijkse kerkdiensten/centralisatie 
- roosterinvulling geestelijkheid in de 5 parochies 
- invullen doopzondagen, communie- en vormselvieringen in de parochies 
- wekelijkse categese-lessen op de basisscholen 
- geloofsverdiepingsavonden in de vastentijd 
- actualiseren parochieregisters 
- afspraken rond rouw- en trouwdiensten 
- activiteiten rouwverwerking en stervensbegeleiding 
Financiën: 
- afwerking financiën/jaarrekeningen/administratie  
- uniformering van regelingen en afspraken 
- aanschaf/gebruik Navision pakket 
Gebouwen: 
- centraal aanvragen offerten voor bouwkundige werkzaamheden 
- planning en uitvoering restauratiewerkzaamheden  
- vergelijk in onderhoud gebouwen  
Personeel & Pastoraal:  
- clusterorganisatie per 2014, oa invulling kerkbestuursposten 
- deskundigheid, oa secretariaat, financiën, gebouwen, pastoraat, media/PR, vrijwilligers 
- invulling van bemiddelende rol in voorkomende gevallen (naast Pastoor Marcus Vankan)  
- belang en funktie van parochiebureau 
- samenstellen Kerngroepen per parochie, taakinvulling 
- werkgroep Rouw- en stervensbegeleiding 
 
Afsluitend 
Gedurende de 2e helft van 2014 heeft het clusterkerkbestuur activiteiten in gang gezet voor 
de ontwikkeling van een clustervisie voor de komende 5 jaren. 
Voor de vorming van beleid is van belang te weten welke ontwikkelingen zich voordoen in de 
maatschappij die van invloed (kunnen) zijn op de parochie, immers hiermee zal rekening 
gehouden moeten worden bij het formuleren van beleid en het stellen van haalbare doelen.  
De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: 
� Kernwaarden, Missie, Visie, Strategische doelen, Operationele doelen, Actieplan ! 
De Kernwaarden vormen de basis en geven richting aan de Missie en de Visie, die – op hun 
beurt – weer richting geven aan de doelen en de acties. 
 
Bouwstenen hiervoor worden aangedragen uit oa de samenkomsten met de parochianen en 
ideeën van de kerngroepleden uit elke parochie. 
Op 22 september is een bijeenkomst van alle clusterparochianen geweest in Leveroy met als 
onderwerp: informeren en communiceren over stellingen als aanzet oa voor een beleidsplan. 
Het voornemen is om dit in 2015 om te zetten in de uitwerking van een duidelijk beleidsplan 
met aktieplan 2016. 
 
Heythuysen, 30 december 2014. 
Namens het cluster Tabor, 
 
Marcus Vankan,      Jean Leveau, 
Pastoor Clusterparochies    verslaglegging 


