
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  

Actuele coronaregels 
 

We weten allemaal dat het coronavirus nog niet weg is. 
Inmiddels verlaten we de 2e golf naar het lijkt en wie 
weet wat er daarna nog op ons afkomt. 
Zoals het er nu uitziet verwachten wij dat we de 
vieringen met Kerstmis met maximaal 30 parochianen 
kunnen vieren. Uitvaarten kunnen met 100 personen. 
Daarbij gelden dan de gebruikelijke regels van met name 
handen reinigen, op 1.5 m afstand van elkaar blijven en als 
er klachten zijn thuis blijven. Ook mondkapjes horen 
erbij in de kerk. 
Als het aantal parochianen met Kerstmis ook beperkt 
blijft tot 30 zullen we bij te verwachten drukke vieringen 
vooraf moeten reserveren. U wordt daar over 
geïnformeerd in de voorafgaande wekelijkse H. Missen. 
Ook zal het mogelijk zijn om daar alvast kaartjes te 
ontvangen voor een kerstviering. Neem anders tijdig 
contact op met uw parochiebureau. Vol is vol. Wij hebben 
bijzondere aandacht voor onze vaste kerkgangers en 
mensen met een misintentie. Elders in deze nieuwsbrief 
ziet u een overzicht van de Kerstvieringen.   

Cluster  NIEUWS  Corona 

november 2020 
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Advent 
 

In het weekend van 28 en 29 november begint de advent 
weer. Het woord advent is afgeleid van het Latijnse 
woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met Advent leven 
christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het feest van 
Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. 
We leven met hoop in ons hart. Hoop dat er gauw een 
vaccin mag komen tegen corona. De hoop dat we met 
kerstmis toch iets samen kunnen vieren met onze 
dierbaren.  
        

Advent begint vier zondagen voor kerst. In onze kerken 
wordt elke week een adventskaars aangestoken. Dat 
symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, 
het feest van het Licht. Minder bekend, maar minstens 
even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten 
op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn 
wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel 
geweest van de adventsverkondiging. Eens leggen wij 
verantwoordelijkheid af van ons handelen, doen en laten. 
Laten we ons hart in deze bezinningstijd gaan omvormen 
tot een kribbe. 

 

Voedselmand broodnodig! 
 

Je kunt in onze kerken weer voedsel en producten voor 
levensonderhoud doneren. Tijdens de gehele advent 
staan er voedselmanden in de kerk waar je houdbaar 
eten in kunt doneren. Wij zorgen dat alles bij gezinnen 
uit onze parochies welke het nodig hebben terecht 
komt. Daartoe is een aparte werkgroep DiaNico 
opgericht in ons cluster. DiaNico werkt samen met 
Voedselbank Midden-Limburg en heeft een uitgiftepunt 
in de kerk van Baexem. Er maken daar meer dan 30 
gezinnen gebruik van. Zeker in deze Coronatijd merken 
we steeds meer dat mensen het moeilijk hebben en echt 
niet zonder de voedselbank kunnen. 
Doneer bijvoorbeeld: koffie, koffiepads, thee, koek, pasta, 
rijst, soep, vlees in blik, houdbaar melk en vruchtensap, 
groenten in blik, chocopasta, pindakaas, hagelslag, 
wasmiddel, zeep, shampoo, allesreiniger, tandenborstel, 
tandpasta enz. 
 

 

Kerkbalans 2021 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Vanaf eind januari halen onze vrijwilligers in onze kerken 
geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om 
kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn 
waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden 
bemoedigd en geïnspireerd.  
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de 
sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd - of 
u nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun of 
een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw 
kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee 
en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. 

  

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H. Missen in Augustus                                      
(onder voorbehoud) 
 
Oneven weken  (1e weekend 1 en 2 aug): 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zondag  09.30 uur Leveroy 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 
Zondag  11.00 uur Grathem 
 
Even weken (1e weekend 8 en 9 aug) : 
Zaterdag  18.00 uur Kelpen-Oler 
Zaterdag  18.30 uur Heythuysen 
Zaterdag  19.15 uur Baexem 
Zondag  10.00 uur Heythuysen 

 

Overdenking met Kerstmis 
 

Kerst is vooral lekker een gezellig lichtjesfeest. Foute 
kersttrui aan, Sissi op, kerstdiner, liefst lekker buitenhuis 
eten om niet te hoeven afwassen, lekker gezellig zo voor 
iedereen. Wijntje voor je, lichtje aan, en op de achtergrond 
Sky Radio, the Christmas station!  
Vorig jaar zag ik op sociale media mensen die elkaar een 
mooi Joelfeest toewensen, terug naar de oude Germanen. 
Maar die deden het nog vanwege een religieus besef. Want 
er moest toch iemand zijn die de mens garandeerde dat 
het licht weer terugkwam. 
 

Kerstmis 2020, is een ander feest. Mensen die ons zijn 
komen te ontvallen door corona. De cijfers van 
eenzaamheid, psychische problemen en armoede die 
enorm zijn gestegen. Barrières in de omgang met elkaar 
die zijn ontstaan, zoals het dragen van een mondkapje of 
1,5 meter afstand. 

Vraagt u zich eens af waar u uw de kracht vandaan haalt, 
bij moeilijkheden en beproevingen. Is dat alleen van u zelf, 
of mag Hij ook uw helper zijn. Vraagt u zich eens diep in uw 
eigen hart af, wat u voelt bij uw rijkdom in gezondheid in 
uw welvaart en welzijn, bij het zo heerlijk genesteld erbij 
zitten. Durft u, en niet alleen met kerstmis, uw ogen te 
openen, en stil te staan, bij uzelf, zoals u bent, kwetsbaar, 
broos, vol van talenten, maar ook getekend door verdriet 
en vreugde. Hoe kostbaar het geloof is, in dit Goddelijk 
Kind. Een geloof dat ernstig zieken en eenzamen op de 
been houdt. Het is geen opium voor het volk, het is een 
levensadem. 
Het kind in de kribbe opent vandaag ons hart en onze 
zintuigen: “kijk eens in je hart”. Niet alleen nu, maar ook de 
andere 364 dagen van het jaar. Ontdoe je hart eens van je 
overtollige belast. Leer te spreken wat er nu echt diep in je 
leeft, leer je te verzoenen en te vergeven, durf opnieuw te 
beginnen. Leer weer te geloven, juist als een kind! Immers 
een kind staat steeds open voor het mysterieuze, voor het 
geloof. Want een kind is aanhankelijk en afhankelijk, broos 
en kwetsbaar, een kind bouwt op zijn ouders. Mogen wij 
ook juist nu bouwen op die woorden, bemint God en de 
naaste zoals jezelf.   
In deze geest alvast een zalig Kerstmis toegewenst.  
 
Pastoor Marcus Vankan 

Wie gelukkig wil zijn,  

moet het niet willen worden. 

 

 

 

St. Nicolaasretabel ingezegend  
en boek over St. Nicolaas 
 

Op zondag 8 november mochten wij de hulpbisschop 
van Roermond Mgr. E de Jong ontvangen die ons 
nieuwe Sint Nicolaasretabel (altaar) inzegende tijdens 
een gebedsviering in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. 
Een nieuw liturgisch, catechetisch en kunstzinnig 
altaarretabel waar jong en oud een kaars, gebed, 
intentie en zelfs een tekening of brief kan achterlaten. 
Een ontwerp en geheel vervaardigd door de Zeeuwse 
kunstenaar Roeland van der Kley. Gedurende twee 
coronaveilige bijeenkomsten bedankten we de 
donateurs en vrijwilligers die zich hebben ingezet om 
ons gebouw meer op de toekomst te richten. Daarnaast 
vond er ook de boekpresentatie plaats van pastoor 
Marcus Vankan. Na ruim drie jaar eraan gewerkt te 
hebben mocht de hulpbisschop het eerste exemplaar in 
ontvangst nemen: "Heilige Nicolaas, bruggenbouwer 
tussen Oost en West". Het boek is verkrijgbaar tijdens 
kantooruren op het parochiebureau of in de lokale 
boekwinkel voor de prijs van E 25. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beleidsplan 2021-2025 
 

We zijn we weer wat verder. Op 9 september is er in de 
kerk van Baexem een informatieavond geweest waar we 
van gedachten gewisseld hebben over het concept-plan. 
De hoofdlijnen van het plan zijn daar onderschreven. 
Reacties gaan we nader bekijken en verwerken in het plan. 
Op 30 oktober is het plan vervolgens besproken met het 
Bisdom. Ook daar is aangegeven dat men het gedegen plan 
kan ondersteunen. Begin 2021 zullen we het plan definitief 
maken. 
Bij de verder uitwerking van het plan zullen de parochies 
worden meegenomen. De belangrijkste doelen zijn: Eén 
eucharistisch centrum met sacramenten toediening, op 
weg naar 2 koren, op termijn sluiting van minimaal 3 
kerken, vormgeven aan pastorale nabijheid in kleinere 
ruimten, afstoten overtollige panden, federatievorm en 
kerkenvisie. Met de beleidspunten samenvoegen koren, 
centraal parochiekantoor, eucharistisch centrum 
Heythuysen en verkoop pastorieën is reeds een start 
gemaakt. De voortgang kunt u volgen op 
www.clustertabor.nl . Reacties zijn altijd welkom. 

Tuin pastorie Baexem opgeschoond 
 

Velen zullen het met lede ogen hebben aangezien. De tuin 
bij de pastorie in Baexem lag er verwilderd bij. Met de 
inzet van een groot aantal vrijwilligers en de steun van 
Theunissen Grondwerken zijn de bomen gekapt, is het 
hout en puin afgevoerd waarna de grond is omgezet en 
ingezaaid. 
In het voorjaar zal worden gekeken hoe we hier verder 
mee omgaan. De tuin is nogal groot en dat vraagt een 
bijzondere oplossing. Misschien komen we wel tot een 
pluktuin met bloemen en groenten waarbij ook de 
gebruikers van de voedselbank een kans krijgen er iets 
moois van te maken. 

 

Als gevoel de vrijheid krijgt 

verandert leegte in ruimte 

 

Aanvangstijd H. Missen Kelpen-Oler 
 

Met ingang van januari 2021 beginnen de H. Missen in 
Kelpen-Oler eerder.  
De H. Missen beginnen dan om 17.30 uur in de even weken. 

Website Cluster Tabor 
 

Alle informatie over de activiteiten van het Cluster Tabor 
en de afzonderlijke parochies is te vinden op onze website 
www.clustertabor.nl 
Ook zijn daar veel handige formulieren te vinden die je 
kunt uitprinten of na invullen direct kunt doorsturen. 
Denk daarbij aan misintenties, opgave vormsel en                    
Eerste H. Communie maar ook een wilsverklaring en 
doopaanvraag. 
Je vindt er ook onze jaarverslagen, de parochiegids 
boordevol informatie, nieuwsbrieven en natuurlijk het 
actuele priesterrooster. 
Blijf op de hoogte en bezoek onze website: Eerste H. Communie 

 

Volgend jaar zullen 25 kinderen uit de parochies 
Heythuysen en Kelpen-Oler hun eerste  Heilige communie 
mogen gaan doen. De kinderen komen uit groep 4/5. De 
eerste lessen zijn begonnen op school. Daarnaast zullen er 
enkele gezinsmissen gaan plaatsvinden waaronder een 
advent/sinterklaasviering en kerstmis. 
De Communieviering voor de parochies Heythuysen en 
Kelpen-Oler wordt gehouden op zondag 25 april om 10.00 
uur in de parochiekerk te Heythuysen. 

 

 

Kerststal Heythuysen vernieuwd 
 

De voorbije maanden heeft Jacques Beelen hard gewerkt 
aan een nieuwe achtergrond voor de kerststal in 
Heythuysen. Het resultaat is prachtig. Wij danken Jacques 
voor zijn bijzondere inzet. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het pastorale team 

en clusterbestuur 

wensen u  

fijne feestdagen,  

een zalig Kerstmis  

en een voorspoedig 

2021. 

 

Overzicht vieringen december en jaarwisseling 
 

Kerstvieringen voorafgaand aan Kerstmis zijn niet vermeld vanwege de onzekerheid van doorgaan. 
 

28-11 Besloten gezinsviering communicanten Kerk Heythuysen  
21-12 Clusterboeteviering Kerk Heythuysen 18.30 u 
24-12 Besloten kinder-kerstviering Kerk Leveroy  
24-12 Besloten kinder-gezinsviering Kerk Heythuysen  
24-12 Kerstavond-viering Kerk Baexem 19.00 u 
24-12 Kerstavond-viering Kerk Kelpen-Oler 19.00 u 
24-12 Kerstavond-viering Kerk Heythuysen 21.00 u 
24-12 Kerstavond-viering Kerk Leveroy 22.00 u 
25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Baexem 9.30 u 
25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Heythuysen 9.30 u 
25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Grathem 11.00 u 
25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Leveroy 11.00 u 
26-12 Viering 2de Kerstdag Kerk Heythuysen 10.00 u 
26-12 Viering 2de Kerstdag Kerk Kelpen-Oler 10.00 u 
31-12 Oudejaarsviering Kerk Heythuysen 18.30 u 
01-01 Nieuwjaarsviering Kerk Heythuysen 11.00 u 

s 
Regels aanmelden bij Kerstvieringen 
 

In verband met de geldende corona maatregelen is het nodig om u aan te melden voor het bijwonen van de diensten 
met Kerstmis op respectievelijk 24, 25 en 26 december. Dit omdat er slechts 30 personen aanwezig mogen zijn. Er zijn 
kaartjes (plaatsbewijzen) per viering beschikbaar die in de maand december na afloop van de H. Missen uitgereikt 
worden. Aanmelden kan ook per telefoon of email bij het parochiebureau of bij de contactpersoon in uw parochie.  
Hier kunt u ook terecht voor verdere informatie.  
Aanmelden kan via onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen:  
Baexem    0475-453199 / htdoensen@hetnet.nl 
Grathem   06-30978269 / parochiegrathem@gmail.com 
Heythuysen  0475-493680 / nicolaasparochie@kpnmail.nl 
Kelpen-Oler  06-81252269 / chrico39@gmail.com 
Leveroy  0495-652054 / h.j.g.klaessens@hetnet.nl 

 Kerstpuzzel 
 
Horizontaal: 
 

3. Zo noemt men een kerstlied in Engeland. 
5. Er was geen plaats in de .... 
6. Zij hoorden dat Jezus geboren was. 
7. De drie koningen werden geleid door een .... 
8. Aartsengel die aankondigde bij Maria. 
9. De weken vóór Kerstmis. 
12. Heeft zijn hoogfeest op 26 december. 
15. Geboorteplaats van Jezus. 
 
Verticaal: 
 

1. Balthasar, Caspar en .... 
2. De drie koningen reden op .... 
4. Hierin werd Jezus neergelegd. 
6. Gaf opdracht om alle kinderen te doden. 
7. Jezus werd geboren in een .... 
10. Mirre, goud en .... 
11. Drie .... kwamen uit het Oosten. 
13. Woonplaats van Maria en Jozef. 
14. Gloria in ........ Deo 
 

  


