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Nieuw beleidsplan 
 
In 2016 werd het beleidsplan 2016-2020 goedgekeurd. 
Inmiddels zijn veel doelen uit dat plan bereikt. Denk aan 
informatie over hoe we er als parochies financieel 
voorstaan. Structureel onderhoud aan gebouwen. 
Nieuwe reglementen voor onze begraafplaatsen. Betere 
informatie via website en nieuwsbrieven. Vanwege 
teruglopend kerkbezoek minder vieringen. Meer 
vieringen buiten onze kerken op speciale locaties. 
Samenwerking tussen onze koren. Samenwerking 
DiaNico en voedselbank. In elke kerk een dagkapel. Ons 
kerkelijk erfgoed geïnventariseerd. Tarieven afgestemd.  
Wat we ook merken is dat onze financiën en het 
kerkbezoek steeds verder teruglopen en daar zullen we 
over moeten nadenken hoe we daar mee omgaan. Is het 
nog wel mogelijk om op termijn alle kerken open te 
houden? Dit jaar willen we ons daar met U in gaan 
verdiepen. Hoe gaan we om met ons Kerk zijn en hoe 
passen we daar onze gebouwen op aan. Dat vraagt een 
visie op Kerk zijn en onze kerken. We gaan met U in 
gesprek dit jaar en willen komen tot een kerkenvisie. Die 
visie zal een bijdrage moeten leveren aan ons nieuw 
beleidsplan 2021-2025. 
Wij hebben als bestuur de indruk dat het niet langer 
verantwoord is zo verder te gaan. We zullen keuzes 
moeten maken. De vraag is dan ook wat willen we dan 
nog wel? Hoe kunnen we onze kerken en pastorieën 
anders bestemmen.  
Hou berichtgeving in de gaten en denk met ons mee. 

 

Voorwoord 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2020, 
alweer de 5de jaargang! In deze nieuwsbrief gaan 
wij met u via Carnaval op weg naar Pasen. In die 
tijd vragen wij extra aandacht voor de bijzondere 
vieringen en natuurlijk ook voor Kerkbalans en de 
Vastenactie. Uw financiële hulp is altijd hard 
nodig!  
 

Contact met uw pastoor 
 

Voor m.n. ziekenzalving, doopsel, uitvaart, 
huwelijk e.d. 
 

Pastoor M. Vankan                                 0475 - 47 53 72 
Ass. Em. Deken Th. Willemssen        0475 - 53 13 73 
 
Kijk voor overige telefoonnummers op pagina 4. 

 

 
 

Van feestgedruis naar askruis 

 
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 
eraan: stof ben je en tot stof zul je wederkeren. Met 
andere woorden, het is goed om eens stil te staan bij 
je vergankelijkheid. 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. Een 
goed begin is het halve werk. In iedere kerk is een      
H. Mis waarin u een askruisje kunt gaan halen. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vastenactie 2020 
 
Goed onderwijs biedt toekomstperspectief 
 
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 
februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in de ontwikkelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te 
verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de 
afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan duizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. 

 Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen 
op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

 
 

Lezingen in de Veertigdagentijd 
 
Parochiecluster Tabor houdt jaarlijks tijdens de 
Veertigdagentijd een lezingencyclus. Dit jaar staan de 
lezingen in de geest van 75 jaar bevrijding stil rondom de 
thema’s Jodenvervolging en onderduiken, vervolging, 
vrijheid en naastenliefde. We mogen drie sprekers 
begroeten: 
 
Lezing door Herman van Rens over Hulp aan Joodse 
onderduikers in Limburg. 
12 maart, 19.30, De Tump Heythuysen 
 
Lezing door Rosita Steenbeek met als thema Wie is 
mijn naaste? 
26 maart, 19.30, De Tump Heythuysen 
entree €7,50 
 
Lezing door Em. deken Theo Willemssen over Hoe is 
het zover kunnen komen? 
6 april, 19.30 uur, Credozaal Heythuysen 
 
Voor meer info kijk op www.clustertabor.nl 

Busreis naar Normandië 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding biedt parochiecluster 
Tabor onder leiding van pastoor M. Vankan in samen-
werking met touringbedrijf Ghielen uit Beringe u een 
bijzondere reis aan naar Normandië. Van dinsdag 14 
april tot en met dinsdag 21 april zullen vele interessante 
plekken worden bezocht waaronder o.a. Caen, Bayeux, 
Omaha Beach, Point du Hoc, Mont St. Michel. 
 
A.d.h.v. persoonlijke verhalen van veteranen zal pastoor 
M. Vankan u rondleiden. Daarnaast zullen we in de 
voetstappen treden van Willem de Veroveraar en 
vergeten we natuurlijk onze katholieke wortels niet.  
Kijk voor meer info op www.clustertabor.nl 
Bij interesse aanmelding via parochiebureau 
Heythuysen: nicolaasparochie@kpnmail.nl 
 

 
 
 

Wacht niet op de gelegenheid,  

zij komt niet, zij is er! 

Kerkbalans 2020 
 
Geef voor je kerk! 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud- 
Katholieke Kerk van Nederland. Zij doen een beroep op 
de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de 
tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk. We zijn door de kerk verbonden met 
God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. 
We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met 
mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 
‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. 
Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. 
Binnenkort ontvangt u weer de parochiegids met 
aandacht voor Kerkbalans 2020. Help mee onze 
parochies levend te houden!                                                 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herinrichting Nicolaaskerk 
Heythuysen 
 
Afgelopen jaar zijn we gestart met herinrichting van 
de Nicolaaskerk in Heythuysen. De kleine bankjes 
langs de zijkanten zijn weggehaald. Aan  
1 zijde is de vlonder geschilderd, is daarop een 
biechtstoel bijgeplaatst en zijn vitrines geplaatst. 
Daarin kan ons kerkelijk religieus erfgoed worden 
getoond. Aan de linkerkant zal de vlonder nog 
worden verwijderd en de vloer aldaar betegeld. Dat 
geeft extra ruimte en er bestaat de mogelijkheid om 
daar tijdelijk bijvoorbeeld iets tentoon te stellen of 
tijdelijk zitplaatsen (stoelen) te plaatsen. 
Achteraan is de Mariakapel aangepast. Het altaar is 
(tijdelijk) verplaatst en er is ruimte ontstaan voor 
ontmoeting. Zodra we de middelen bij elkaar hebben 
willen ter plaatse ook een mooi Nicolaasaltaar 
inrichten waar we samen kunnen komen met onze 
kinderen. 
Achter in de kerk zullen ook nog enkele banken 
worden verwijderd waardoor er een ruimtelijker 
effect ontstaat in relatie tot het oksaal en komt er 
ook meer ruimte aldaar bij begrafenis, bij de ingang 
en bij de Mariakapel. Aanvullend willen we de oude 
sacristie weer gaan gebruiken. Daardoor ontstaat er 
extra ruimte bij de Credozaal. Ook dat vraagt de 
nodige aanpassingen.  
Wij zijn onze enthousiaste vrijwilligers heel 
dankbaar dat wij door hun inzet de kosten kunnen 
beperken.  
U zult begrijpen dat deze aanpassingen toch geld 
kosten, de raming is € 30.000. Uw bijdrage is dan ook 
van harte welkom en onmisbaar. Dit kunt U 
overmaken op rekening NL26 RABO 0122 241 800 o.v.v. 
KERKINRICHTING. 
Samen met uw onmisbare bijdrage kunnen we 
werken we aan de toekomst van onze kerk.  
 
 
 

Dankbrief van Zr. Madeleine 

Beste parochianen, 

Via dit berichtje wil ik u, namens alle zusters 
(Apostolische Zusters van Sint Jan) in Simbock-
Kameroen, van harte bedanken voor uw gebed en 
uw bijdragen tijdens de collecte van september 
2019. Wij hebben met vreugde het bedrag van € 210,- 
mogen ontvangen. Uw giften maken het voor ons 
mogelijk om hier onze missie uit te dragen. Met 10 
zusters zijn wij, naast ons gebeds- en 
gemeenschapsleven, op verschillende fronten 
actief. Dit bestaat uit het ondersteunen van 
verschillende gezinnen, de (bij)scholing van 
kinderen en jongeren, de voorbereiding van 
kinderen op het ontvangen van de sacramenten, 
religie-lessen op een middelbare school, 
zomerkampen voor kinderen en jongeren, 
vormingsweekenden en gebedsretraites voor 
verschillende doelgroepen. Daarnaast het 
ontvangen, met een luisterend oor, van de vele 
mensen die aan onze deur komen. Het grootste 
gedeelte van onze missies dragen wij uit op 
vrijwillige basis. Uw giften zijn niet alleen een 
mogelijkheid voor ons om in onze benodigdheden 
te voorzien; het is ook een concrete wijze om u aan 
onze missie aan te sluiten. Uw gave aan ons is een 
gave aan de mensen die wij hier ontmoeten en een 
gave aan onze Heer: “Al wat gij gedaan hebt voor een 
dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor 
Mij gedaan.” (Mt 25:40).  
Hartelijk dank! Wij bidden voor u en voor uw 
intenties. 
 
Persoonlijk wil ik u ook van harte bedanken. Ik vind 
het erg mooi en aangrijpend om te zien hoe mijn 
parochie, daar waar ik opgegroeid ben, mij en mijn 
missie steunt. Ik vertrouw mijzelf toe aan uw 
gebeden, en wens u Gods rijkste zegen toe. 

Met vriendelijke groet, 
Zr. Madeleine  (Marloes Reuling) 
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Datum Activiteit/viering Plaats Aanvang 

14-2 Kwakkertemis Kerk Heythuysen 18.30 

22-2 Kujeldreiersmis Kerk Kelpen-Oler 19.00 

23-2 Plekploastermis Kerk Baexem 11.11 

26-2 Aswoensdagviering Kerk Grathem 18.00 

26-2 Aswoensdagviering Kerk Kelpen-Oler 18.00 

26-2 Aswoensdagviering Kerk Baexem 19.15 

26-2 Aswoensdagviering Kerk Heythuysen 19.15 

2-3 Bijbel lezen Credozaal Heythuysen 19.15 

8-3 Presentatiemis communicanten Baexem en Grathem Kerk Grathem 11.00 

8-3 Bach Cantate      BWV 125   Mit Fried und Freud ich fahr dahin Kerk Heythuysen 19.30 

12-3 Lezing door Herman van Rens De Tump Heythuysen 19.30 

25-3 Taizéviering Kerk Heythuysen 19.15 

26-3 Lezing door Rosita Steenbeek De Tump Heythuysen 19.30 

30-3 Bijbel lezen Credozaal Heythuysen 19.15 

31-3 Paasviering Zonnebloem-Senioren  mmv kerkkoor Grathem BMV Grathem 11.00 

4-4 Gezinsviering Palmpasen Kerk Baexem 19.15 

5-4 Gezinsviering Palmpasen Kerk Heythuysen 10.00 

6-4 Boeteviering Cluster Kerk Heythuysen 18.30 

6-4 Lezing door deken Th. Willemssen Credozaal Heythuysen 19.30 

7-4 Paasviering Zonnebloem en SV Baexem Baexemerhof Baexem 13.30 

8-4 Paasviering Kelpen-Oler Trefcentrum Kelpen-Oler 14.00 

9-4 Clusterviering Witte Donderdag Kerk Heythuysen 19.00 

10-4 Kruisweg bidden Kerk Heythuysen 15.00 

10-4 Kruisverering clusterviering Kerk Baexem 19.00 

11-4 Poolse viering Kerk Heythuysen 13.00 

11-4 Paaswake Kerk Heythuysen 20.30 

11-4 Paaswake Kerk Baexem 21.00 

12-4 Eerste Paasdag viering Kerk Baexem 9.30 

12-4 Eerste Paasdag viering Kerk Heythuysen 9.30 

12-4 Eerste Paasdag viering Kerk Leveroy 9.30 

12-4 Eerste Paasdag viering Kerk Grathem 11.00 

12-4 Eerste Paasdag viering Kerk Kelpen-Oler 11.00 

13-4 Clusterviering Tweede Paasdag Kerk Heythuysen 10.00 

14 tot 21-4 Busreis naar Normandië Vertrek 14-4 Heythuysen 7.00 

27-4 Bijbel lezen Credozaal Heythuysen 19.15 

29-4 Taizéviering Kerk Heythuysen 19.15 

 
  
 
 
 

  Zie voor verdere mededelingen: Telefoonnummers Parochies ( 

   Website:  www.clustertabor.nl Baexem 0475-451609 

   Info-folder in de kerk en op mededelingenbord Grathem 06-30978269 

   Weekblad voor Nederweert Heythuysen 0475-493680 

   Facebook: Heilige Nicolaas Heythuysen en Cluster Tabor Kelpen-Oler 06-81252269 

    Leveroy 0495-651316 

 

In de woestijn is onkruid een oase 


