
 

 

   C L U S T E R  NIEUWS   

Voorwoord  

Hierbij ontvangt u een speciale nieuwsbrief met 
informatie over de activiteiten en vieringen tijdens en 
rondom Kerstmis 2017. In het bijzonder willen wij uw 
aandacht vragen voor de Advent en Sinterklaas 
gezinsmis op 2 december. Wij als pastoor en 
kerkbestuur zouden het heel fijn vinden om deze mis 
met veel kinderen te kunnen vieren. 
 

Contact met uw pastoor? 
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. 
 

De boodschap van Kerstmis 
Ik brand vanavond mijn kaars, ’n lichtje voor allen voor 
wie dat nodig is. Voor elk mens geslagen door verdriet 
en pijn. Voor eenieder die er nu niet meer is en die ik 
nog elke dag zo vreselijk mis. Dankbaar voor de 
kostbare tijd die we samen hebben mogen delen. Voor 
slachtoffers van zinloos geweld. Voor de vluchteling die 
bang en ontheemd zijn land verlaat en te gast is in dit 
land. Mijn lichtje brandt voor de eenzame mensen 
onder ons, dat zij een bezoekje mogen ontvangen. En 
voor de engelen om ons te beschermen. Laat mijn 
lichtje uw gids zijn. Soms is het geloven in Hem zo 
moeilijk en ongrijpbaar, maar zie: hij gaf ons elkaar en 
veel liefde om ons heen. Hoor mijn kerstwens: Moslim, 
Christen, Boeddhist, Hindoe of Jood, vergeet de haat en 
het strijden tot de dood. Laten we leven als mens, 
leven voor en vooral met elkaar! Ga daar waar je liefde 
voelt en voel je daar thuis. De parochie wenst u alle 
goeds, mooie kerstdagen en een heel gelukkig 
nieuwjaar! 
 

 

 
   
 
 
 
 

 

 

Kijk ook op www.clustertabor.nl 
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   KERST  SPECIAL 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door uw 
kerkbijdrage van afgelopen 
jaar. Hiervoor onze dank! 

Waarom een kerststal? 
Een kerststal is een voorstelling van de geboorte van 
Jezus, die in katholieke gezinnen met Kerstmis in huis 
te vinden is, vaak onder de kerstboom. 
 

De kerststal is  bedacht door Franciscus van Assisi die 
in 1223 op het idee kwam een levende kerststal in het 
dorp Greccio (Italië) op te zetten. Het idee komt voort 
uit de vertalingen van het Evangelie volgens Lucas, 
waarin staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, 
omdat er geen plaats was in de herberg. De plaats van 
een kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de 
herberg zelf vol is. 
 
 
 
 

 

Een bekende kerststal is die op het Sint Pietersplein 
voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome, een idee van 
Paus Johannes Paulus II. Deze kerststal bestaat sinds 
1982. Sinds 1999 komt de 25 meter hoge boom uit 
Badia en het mos van de berg Fumaiolo bij 
Verghereto, waar de Tiber begint. 
 

Een bekende levensgrote kerststal in Nederland is die 
in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Hierbij 
wordt niet alleen de stal uitgebeeld, maar ook een 
groot deel van de omgeving. 
 

Bij onze Baronsberg in Baexem vindt op 17 december 
van 13 tot 17 uur een levende kerststal plaats. 
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"                 Baeter verleeze as noeët höbbe gehadj” 
 

“                 Liever verliezen, dan nooit hebben gehad” 

Agenda rondom Kerstmis 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

2 dec Gezinsmis Advent / Sinterklaas en Schuttersmis Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

3 dec Patroonsfeest Schuttersmis en H. Barbara feest Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

6 dec Patroonsfeest H. Nicolaas  Vespers aansluitend H. mis Parochiekerk Heythuysen 18:00 uur 

12 dec Kerstgebedsviering Zonnebloem en senioren Grathem De Nassaurie BMV Grathem 13:30 uur 

12 dec Boeteviering Cluster Tabor Parochiekerk Heythuysen 19:00 uur 

15 dec Vormsel Grathem en Kelpen-Oler Parochiekerk Grathem 18:30 uur 

16 dec MOV groep: Solidariteitsviering met wereldwinkel Parochiekerk Heythuysen 18:30 uur 

17 dec MOV groep: Solidariteitsviering met wereldwinkel Parochiekerk Heythuysen 10:00 uur 

20 dec Kerstviering mis Senioren en Zonnebloem Baexheimerhof Baexem 13:30 uur 

20 dec Kerstviering senioren Kelpen-Oler Trefcentrum Kelpen-Oler 15:00 uur 

22 dec Kerstviering senioren Heythuysen Parochiekerk Heythuysen 11:00 uur 

24 dec Gezinsviering Kerstmis Parochiekerk Heythuysen 17:00 uur 

24 dec Gezinsviering Kerstmis Parochiekerk Baexem 19:00 uur 

24 dec Kinderkerstviering  Parochiekerk Leveroy 19:00 uur 

24 dec Nachtmis Parochiekerk Kelpen-Oler 19:00 uur 

24 dec Nachtmis Parochiekerk Heythuysen 21:00 uur 

24 dec Nachtmis m.m.v. gemengd koor Milagri en fanfare Concordia Parochiekerk Leveroy 22:00 uur 

25 dec H. Mis 1
e
 kerstdag Gregoriaans koor Heythuysen Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

25 dec H. Mis 1
e
 kerstdag Parochiekerk Baexem 09:30 uur 

25 dec H. Mis 1
e
 kerstdag m.m.v. Harmonie L’Union Parochiekerk Heythuysen 09:30 uur 

25 dec H. Mis 1
e
 kerstdag Parochiekerk Kelpen-Oler 11:00 uur 

25 dec Kerstviering Grathem Harmonie St. Agatha Parochiekerk Grathem 11:00 uur 

25 dec Poolse kerstviering Parochiekerk Heythuysen 13:00 uur 

26 dec H. Mis m.m.v. gemengd koor Milagri Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

26 dec H. Mis 2
e
 kerstdag Parochiekerk Heythuysen 10:00 uur 

31 dec Oudjaarsviering Parochiekerk Heythuysen 10:00 uur 

1 jan Nieuwjaarsviering Cluster Parochiekerk Heythuysen 11:00 uur 

7 jan Drie Koningen m.m.v. Con Amore uit Baexem Parochiekerk Leveroy 09:30 uur 

7 jan Drie Koningen Parochiekerk Heythuysen 10:00 uur 

7 jan Drie Koningen Parochiekerk Grathem 11:00 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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Als er ergens een plaats was waar geluk voor het oprapen lag,  

zou ik daarheen gaan op eerste kerstdag.  

Handen vol opgooien hoog in de lucht, dwarrelend met de wind in vogelvlucht.  

Langs de sterren en de maan zou het dan jouw kant op gaan.  

Al was het een klein beetje maar, dan wordt het voor jou een gelukkig nieuwjaar!   

                           
 

Diaconie 
De voedselmanden staan in 

onze kerken. Doneert u 
houdbare producten voor hen 

in ons midden die het 

moeilijk hebben. 

http://www.clustertabor.nl/

