
 

 

 

 C L U S T E R  NIEUWS 19-3 

Hierbij ontvang je de 16e nieuwsbrief van Cluster 
Tabor. Als je deze nieuwsbrief leest is het volop 
vakantietijd. Het bestuur van Cluster Tabor wenst 
jullie allen een heel fijne en ontspannen vakantie. Je 
hoeft niet altijd ver weg te gaan om te genieten. 
Hier in ons Cluster is veel bijzonders welk je 
aandacht verdient. Loop ook eens een van onze 
kerken binnen en steek een kaarsje op. 
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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. 
 

Contact met uw pastoor ? 

Heeft U behoefte aan een luisterend oor 

vanwege het verlies van een partner, familielid 

of verlies van gezondheid: neem gerust 

contact met Liesbeth Schroën 06-18257160 of 

Elianne Kamphuis 0475-459081 

 

Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft 
de Heilige Geest.  Data Vormsel 2019: 
Vormelingen uit de parochies  Kelpen-Oler en 
Grathem op 29 november 18.30 uur te Kelpen-Oler. 
 
Kijk voor meer info op de website:   www.clustertabor.nl 

  

 

  

In overleg met dhr. mgr. Schnackers, de vormheer 

 

Een fijne liefdevolle vakantie !! 

Alleen in de donkere nacht kun je de sterren zien  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
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In ons cluster Tabor zal het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming 15 aug. tijdens een clustermis om 
10.30 uur gevierd worden in de tuinen van kasteel 
Ten Hove 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. Een aantal dames/vrijwilligers uit 
Grathem zullen deze kruiden gaan plukken en 
vervolgens de kroetwösj maken. De kroedwösj is 
samengesteld volgens een traditioneel recept van 
zeven kruiden: twee broodgranen, twee 
geneeskruiden, twee onweers-kruiden en een 
boomvrucht. 
Tevens zal er ook kroetwösj gezegend worden tijdens 
weekend van 10 en 11 augustus in de heilige missen 
van de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. 

 

Volgend jaar doen kinderen uit 3 van onze parochies 
de 1e    Heilige communie. 
Kinderen van groep 4/5 kunnen deelnemen. Wil je 
meedoen? Neem even contact op met pastoor Vankan 
of stuur een mail naar je parochiebureau. De 
voorbereidingen beginnen na de herfstvakantie. 
               Data: 
Parochie Heythuysen:  17 mei 2020 10.00 uur 
Parochies Grathem en Baexem in Baexem: 
   24 mei 2020 10.00 uur 
Ben je niet gedoopt, maar wel geïnteresseerd in 
onze kerk? Vraag eens een gesprek aan met onze 
pastoor Vankan of een van onze vrijwilligers Liturgie. 
Dat kan via je parochiebureau.  

 

Communie 2020 

In een groot hart passen veel mensen die even willen schuilen. 

Kroetwösj-viering   15 aug.    

 

Cluster Tabor is dringend op zoek naar een 
redacteur voor de nieuwsbrief en website.  
Heb je interesse of weet je iemand die daarvoor 
mogelijk geïnteresseerd is dan horen we graag. 
 
 
 
Neem contact op met Jo Smolenaars 0651193029.  

 
 
 
 
 
 
 

kroetwösj 

Pro Ecclesia et Pontifice 

voor koster Zef Gerards 

Tijdens de jaarlijkse Liduina-viering in Kelpen-Oler 
ontving koster Zef Gerards (73) uit handen van pastoor 
Marcus Vankan jl. Pinkstermaandag de hoge en eervolle 
kerkelijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”, aan 
hem toegekend door paus Franciscus. Dit voor zijn reeds 
26-jarig onbaatzuchtig kosterschap ten dienste van kerk 
en parochiegemeenschap Kelpen-Oler. Pastoor Vankan 
roemde de koster om zijn grote dienstbaarheid voor de 
parochiegemeenschap die hij in alle eenvoud en 
bescheidenheid gestalte geeft. “Geen man van woorden, 
maar van daden, meestal op de achtergrond”, aldus 
pastoor. “In al die jaren heeft de koster nooit verstek 
laten gaan. Altijd beschikbaar, gepland of onverwacht 
geroepen.”  

 

                 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

Franciscusviering bij de 

Baronsberg Baexem  4 okt. 
 

Traditiegetrouw zal tijdens de oktobermaand een 
openluchtmis gevierd worden aan de Baronsberg. Dit 
jaar is deze mis op vrijdag 4 oktober. We verzamelen 
ons bij het schutterslokaal van Schutterij St. Jan 
gelegen a.d. Kasteelweg naast het R. K. kerkhof van 
Baexem. In een lichtjestocht rond 18.00 uur 
vertrekken we samen naar de Baronsberg waar we 
aansluitend de heilige mis vieren om 18.30 uur.  
 
Na afloop bent U van harte welkom 
in het schutterslokaal  
voor gezellig samenzijn.  
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Dierenzegening za. 5 okt. 

 
Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen. 

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

woonplaats 

Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg. 

 

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. 
 

 
    

 

 

 Wij hoeven niet in engelen te geloven.  

Wij kunnen engelen ervaren. 

>>>>>> CLUSTER AVOND 3 okt <<<<<<< 

Donderdag 3 oktober wordt er weer de jaarlijkse informatieavond gehouden. Jullie zijn van harte welkom in De 
Pestoeërskoel in Leveroy. Aanvang 19.30 uur. Thema: “ Maak van je kerk een Thuis ”. 

   
Thema:   

Wij nodigen iedereen uit met uw hond of kat, cavia of 
rat, konijn of welk huisdier u ook hebt, om op 
zaterdagmiddag 5 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.  
 

 

 

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. 

Herinrichting Nicolaaskerk 

gestart. 

De kerk in Heythuysen wordt heringericht. Gestart is 
met het verwijderen van de bankjes langs de 
zijkanten. Daarna wordt de vlonder opgeknapt en er 
worden vitrines, een biechtstoel en folder-rekken 
geplaatst. De devotiekapel wordt meer open met 
mogelijkheden voor ontmoeting. Onder het oksaal 
komt ook meer ruimte. De sacristie wordt op termijn 
weer als zodanig bestemd.  

 

 

22 sept. Bezoek bisschop 

mgr. Harrie Smeets 

 
 
Op zondag 22 september brengt bisschop Harrie 
Smeets een bezoek aan ons cluster. 
Het programma begint om 9.00 uur en duurt tot ca. 
21.00 uur. Noteer: 10 uur H. Mis in Nicolaaskerk. 
Lees meer over het programma op de website. 
De bisschop komt speciaal voor allen die betrokken 
zijn bij de kerk. Laat hem niet in de kou staan.  
Er volgt ook een speciale nieuwsbrief. 

mailto:nicolaasparochie@kpnmail.nl


 

 

 

                                                                         

 
 

Nieuws in het kort 

 - Wij zijn op zoek naar een redacteur voor onze 
nieuwsbrief en website  www.clustertabor.nl 
 

- Noteer: Clusteravond donderdag 3 oktober 
 

- De herinrichting van de H. Nicolaaskerk is 
gestart. Uw bijdrage voor de kosten zijn 
bijzonder welkom. 
NL26 RABO 0122241800 ovv Herinrichting kerk 
 

“Alleen liefde behoedt ons voor vergeten” 

Agenda 

Baexem Zaterdag even week 19.15 uur 

Grathem Zondag oneven week 11.00 uur 

Heythuysen Zaterdag 18.30 uur 

 Zondag 10.00 uur 

 Ma t/m Do 18.30 uur 

Kelpen-Oler Zaterdag even week 18.00 uur 

Leveroy Zondag  09.30 uur 

 

Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

    

31 juli Taize-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

03 aug Kermis-mis Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

10 aug Kroetwösj-zegening Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

11 aug Kroetwösj-zegening Parochiekerk Heythuysen 10.00 uur 

15 aug Viering Maria Hemelvaart - Kroetwösj Kasteel ten Hove Grathem 10.30 uur 

26 aug Bijbellezen Lectio Divina Credozaal Heythuysen 19.15 uur 

28 aug Taizé-viering  Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

09 sep Viering Zonnebloem Ziekendag Baexheimerhof Baexem 13.30 uur 

21 sep  H. Mis met Dekenaal Gregoriaans koor Parochiekerk Kelpen-oler 18.00 uur 

22 sep Bezoek bisschop mgr. Harrie Smeets Cluster Tabor Hele dag 

22 sep H. Mis met bisschop Smeets Parochiekerk Heythuysen 10.00 uur 

25 sep Taize-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

28-29 sep MOV Thema: Vrede verbindt over grenzen Kerk Baexem en Heythuysen  

30 sep Bijbellezen Lectio Divina Credozaal Heythuysen 19.15 uur 

03 okt Jaarlijkse Clusterbijeenkomst Pestoeërskoel Leveroy 19.30 uur 

04 okt Franciscusviering  Baronsberg Baexem 18.00 uur 

05 okt Dierenzegening Sint Franciscus  Hoofdingang H. Nicolaaskerk 13.00 uur 

12 okt Schuttermis met Keizersinstallatie St. Petrus Parochiekerk Kelpen-Oler 18.00 uur 

19-20 okt Wereldmissiedag met themaviering Kerk Baexem en Heythuysen  

26 okt Schuttersmis Severinus Grathem Parochiekerk Grathem 19.00 uur 

28 okt Bijbellezen Lectio Divina Credozaal Heythuysen 19.15 uur 

30 okt Taizé-viering Parochiekerk Heythuysen 19.15 uur 

02 nov Clusterviering-Allerheiligen mmv Leudalzangers Parochiekerk Heythuysen 18.30 uur 

03 nov Allerzielenviering/-lof en (aansluitend) zegening 

van de graven. 

In elke parochie., Zie berichten in 

lokale bladen en website. 

 

 
   Zie voor verdere mededelingen: Telefoonnummers  

    Baexem 0475-451609 

   Uw lokaal Gilsing weekblad Grathem 06-30978269 

   Weekblad voor Nederweert Heythuysen 0475-493680 

   Via www.clustertabor.nl     naar uw lokale parochie website Kelpen-Oler 06-81252269 
   Website:  www.clustertabor.nl   Leveroy 0495-651316 

   Facebook:  Heilige Nicolaas Heythuysen en Cluster Tabor   
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