
“In vertouwen naar meer met minder ”

BAEXEM   -   GRATHEM   -   HEYTHUYSEN   -   KELPEN-OLER   -   LEVEROY

www.clustertabor.nl

Parochiecluster Tabor
Informatiegids 2021

aan de bewoners 
van dit adres



 Aanvangstijden wekelijkse H. Missen

Op zaterdag: 18.00 uur te Kelpen-Oler - in de even weken
 18.30 uur te Heythuysen
 19.15 uur te Baexem - in de even weken
Op zondag: 09.30 uur te Leveroy - in de oneven weken
 10.00 uur te Heythuysen
 11.00 uur te Grathem - in de oneven weken
Op woensdag: 18.30 uur te Heythuysen

Cluster-informatie

Pastoor M. Vankan: 0475-475372      Em. deken Th. Willemssen: 0475-531373

Website:  www.clustertabor.nl
Facebook: R.K. Cluster Tabor Heythuysen 
Nieuwsbrief: Elk kwartaal te verkrijgen in uw Parochie of digitaal via de internetsite.  
Weekblad: Voor de Parochie te Leveroy kunt u alle vieringen en actuele informatie
 vinden in het Weekblad voor Nederweert.

Opgave misintenties bij voorkeur telefonisch tijdens de openingstijden, betaling contant of op rekening  
onder vermelding van naam en datum misintentie. 
U kunt ook gebruik maken van onze internetsite:  www.clustertabor.nl/formulieren/misintentie-opgeven.

Openingstijden Dagkapel

Baexem ma. t/m za. 9:00 - 17:00 uur
Grathem  dagelijks vanaf 11:00 - 16:00 uur
Heythuysen dagelijks vanaf 9:00 – 17:00 uur
Kelpen-Oler wo. t/m vrij. vanaf 13:00, za. en zo. vanaf 11:00 uur - 18:00 uur
Leveroy  dagelijks open 8:30 - 17:30 uur
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In die eerste maanden vanaf april ontvielen ons vele dierba-
ren die stierven aan de gevolgen van dit virus. Persoonlijke 
ziekenzalvingen in speciale pakken, met slechts een verpleeg-
kundige. Persoonlijke rouwgesprekken met enkele familiele-
den. Er volgden vele intieme afscheidsdiensten in kleine kring. 
Met de pijn dat men niet iedereen kon uitnodigen. Rouw die 
kwetsbaar was, omdat men niet zovelen erbij kon betrekken. 
Als kerk boden we hoop en troost door persoonlijke vieringen 
in onze gebouwen, op het kerkhof en zelfs in een tuin.

Er waren kleine oases van spirituele hoop, namelijk onze dag-
kapellen, waarin vele kaarsen brandden van mensen, die hoop 
en troost vonden. Samen met de communiejuf was er een suc-
cesvolle oproep vanuit ons als kerk, tot twee keer toe, naar 
alle kinderen, gezinnen en scholen in de vijf parochies om te-
keningen, kaarten en kleine cadeaus, zoals chocolade achter 
te laten in onze dagkapellen, die hun weg vonden naar de acht 
verzorgingshuizen, die er zijn in onze parochies. 

De heilige missen werden ruim drie maanden uitgezonden 
vanuit ons cluster via de lokale omroep waardoor we vele 
parochianen op zondag konden bereiken. Samen met vele 
vrijwilligers en vrijwilligsters werden onze vijf kerken corona-
proof gemaakt. Zo konden we vanaf juni met 30 personen eu-
charistie blijven vieren. Waarvoor onze dank. 

De tijd vroeg en vraagt nog steeds om uitdagingen en crea-
tiviteit. Maar ook om toekomstvisie, zoals het definitief op 
papier zetten van ons nieuwe beleidsplan 2021-2025. Gaan 
werken aan twee koren, herstructurering van gebouwen en 
het zoeken naar nieuwe vorm van liturgievieren, diaconie, 
catechese en geloofsverdieping. Eén clusterwebsite en een 
Facebookpagina. Speciale nieuwsbrieven die u op de hoogte 
houden van de actualiteit. 

Maar ook het afstemmen en actualiseren van de financiën 
waaronder de  aanbevolen kerkbijdrage welke voor 2021 is 

vastgesteld op € 115,- per gezin. Vooral dat laatste is van be-
lang. Tekorten die ontstaan zijn door te weinig collectegelden 
en misintenties nopen ons meer en meer om reserves te moe-
ten gebruiken om gaten te dichten. Juist nu doen we een drin-
gend beroep op u om ons financieel te willen ondersteunen. 
Immers een parochie ontvangt geen enkele financiële vergoe-
ding vanwege de coronacrisis. En dit terwijl uw parochie er 
was en is, een rots waarop menigeen bouwt. 

Christus’ boodschap is een boodschap van hoop. We geloven alle-
maal, immers het woord geloof staat nauw verwant met het woord 
liefde. De liefde die zijn bron vindt bij God. Er zijn door deze bood-
schap prachtige initiatieven ontstaan. We zijn alerter geworden. 
Opeens zie je een man boodschappen doen voor de buurvrouw, 
die hij normaal gesproken nooit zag. We doorstaan deze tijd, niet 
door egocentrisch gedrag, maar door saamhorigheid en gemeen-
schapszin. Dat is de kern van Christus’ verhaal. Die boodschap 
dragen wij uit als cluster. In verbondenheid met elkaar.

Mede namens het clusterkerkbestuur en pastorale team, 
Pastoor Marcus Vankan

Clusterbestuur

Pastoor Marcus Vankan voorzitter, pastoraat, diaconie
Vacature  vice-voorzitter
Jean Leveau secretaris
Gerhard Reuling  clusterpenningmeester +  
 financiën Heythuysen
Vacature pastoraat en diaconie
Vacature beheer gebouwen
Ria Klaessens financiën Leveroy
Tiny Rittersbeek activiteiten + financiën Grathem
Marie-José Doensen financiën Baexem
Vacature beheer begraafplaatsen
Evert Bergervoet PR en ICT

Voor u ligt de tweede uitgave van onze gemeenschappelijke 

parochiegids van ons cluster Tabor. We kijken terug op een zeer 

bewogen jaar 2020 waarin we in de greep kwamen van het co-

ronavirus. Een onzichtbare vijand die invloed kreeg op zowel ons 

lichaam als onze geest.

Een bewogen jaar
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Parochiebureaus en secretariaat

Heythuysen - H. Nicolaas & 
Baexem - H. Johannes de Doper 
Parochiebureau: Biesstraat 2A, 6093 AD, Heythuysen
Openingstijden: dinsdag en donderdag 9.00 - 12.00 uur
E-mail: parochiebaexem@gmail.com
E-mail: parochieheythuysen@gmail.com
Tel. 0475-493680

Algemene bankrekening Baexem:  
NL37 RABO 01040 91 738
Algemene bankrekening Heythuysen:  
NL26 RABO 01222 41 800
Kerkbijdrage bankrekening Heythuysen:  
NL93 RABO 01222 02 473 

Grathem - St. Severinus 
Parochiebureau: Kerkplein 1A, 6096 AK, Grathem
Openingstijden: Elke 1e maandag van de maand 9.30 - 11.00 uur 
E-mail: parochiegrathem@gmail.com  
Tel. 06-30978269

Algemene bankrekening:  
NL 41 RABO 01170 00 329 
Kerkbijdrage bankrekening: 
NL 19 RABO 01170 00 337 

Kelpen-Oler - H. Liduina 
Parochiebureau: Grathemerweg 52, 6037 RP Kelpen-Oler
Openingstijden: dinsdag 10.00 - 11.30 uur
E-mail: parochiekelpenoler@gmail.com 
Tel. 06-81252269

Algemene bankrekening:          
NL 52 RABO 01139 02 824 
Kerkbijdrage bankrekening:         
NL 15 RABO 01139 16 973

Leveroy - H. Barbara 
Secretariaat: Past. de Fauwestraat 8, 6091 NS  Leveroy, 
Parochiebureau: Huitje 2, 6091 PL  Leveroy  
Afspraak in overleg secretariaat
E-mail: parochieleveroy@gmail.com
Tel. 0495-652054
Misintenties: tel. 0495-651237 

Algemene bankrekening: 
NL15 RABO 01284 00 625
Kerkbijdrage bankrekening:  
NL47 RABO 01284 02 474

Kerngroepen

In elke parochie worden persoonsgegevens verwerkt en be-
waard. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. Er wordt veel 
waarde gehecht aan de bescherming van deze gegevens. 

De gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor ze 
bestemd zijn. Voor meer informatie - zie de website:  
www.clustertabor.nl.

BAEXEM GRATHEM HEYTHUYSEN KELPEN-OLER LEVEROY

Anny Cuypers Tiny Rittersbeek Anton Krabbenborg Lei Bours Ria Klaessens

Marie-José Doensen Annie Corstjens Jos Vossen Chris Corsten Karina Peeters

Olga Hobus Peter Koopmans Gerhard Reuling Petra Köhlen Edwin Wijers

Henk Weerts Tiny Reijnders Jean Leveau Tim Neijnens Annie van Roij

Fer Rietjens Jos van Rooij Ad Heesemans Jo Smolenaars Mariëlle Geraets

Wiel van Heugten Martin Hubers Tim Schmitz

Elianne Kamphuis Anny Prinssen Zef Gerards

Johan Mulder Geert Peeters Piet van de Winkel

Magdaleen Schroijen Jacques van der Aart Harrie Peeters

John Schoonbrood Edward Clerkx

Theo Werter Sjaac Ogier

Marieke Zeuren Annette van Enckevort

Mariet Schmitz

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG
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Het Doopsel
Na de geboorte van een kind willen de ouders vaak dat hun 
zoon of dochter in de geloofsgemeenschap wordt opgeno-
men door het sacrament van het doopsel. Na contact met 
de parochie of pastoor Vankan wordt een afspraak gemaakt 
voor een gesprek en om de viering voor te bereiden. Ook 
worden er vanuit het dekenaat voorbereidingsavonden ge-
houden, waaraan u kunt deelnemen.

Eerste H. Communie
In groep 4/5 van de basisschool vindt meestal iedere 2 jaar 
de eerste H. Communie plaats. Dat betekent dat parochies 
samen een communie-mis hebben. Er worden wekelijks com-
munielessen gegeven (in de periode oktober tot april of mei) 
door een coördinator, die samen met pastoor Vankan uw kind 
voorbereid. In een kindvriendelijk communieproject wordt 
o.a. aandacht besteed aan het kruisteken, het Onze Vader en 
het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de 
Eucharistie. De communicanten en hun gezin worden ook 
verwacht bij een aantal gezinsmissen, waarbij de kinderen 
actief betrokken worden en zo de opbouw van een mis leren 
ontdekken en begrijpen. Tijdens een speciale avond aan het 
begin van het schooljaar wordt meer informatie uitgewisseld. 

Het H. Vormsel
Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al steeds 
meer eigen keuzes. In groep 7/8 gecombineerd met andere 
parochies wordt aan de hand van een actueel en kindvrien-
delijk project een aantal lessen gegeven om zo de kinderen 
voor te bereiden op het H. Vormsel. Ook worden ze actief 
betrokken bij de viering zelf. 

Gezinsmissen
Ervaring is een belangrijke bouwsteen voor geloof bij met 
name jonge kinderen. Kinderen geloven via het voorbeeld 

dat je als ouder/verzorger geeft. In dat ‘voorbeeld-zijn’ komt 
het aan op echtheid. Echtheid, de natuurlijkheid, ontdek je 
in de momenten van samen zijn. Het eigen gezin is daarom 
zo belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang 
en andere creatieve uitingsvormen zijn daarbij belangrijke 
ervaringsmomenten voor een kind. Gezinsmissen worden 
gehouden met Sint Maarten, Advent/Sinterklaas, Kerstmis, 
Palmpasen, presentatie-mis, Eerste heilige Communie vie-
ring en de dankdienst. Bij deze missen worden de communi-
canten en ouders erbij verwacht. Ze zijn een onderdeel van 
de voorbereiding.

Het Huwelijk
Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk laten in-
zegenen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de parochie of 
bij Pastoor M. Vankan, liefst een half jaar van tevoren. Er 
vinden drie gesprekken plaats met de pastoor om invulling 
te geven aan de heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzi-
kaal. Het kerkelijk huwelijksformulier wordt ingevuld en er 
wordt gekeken naar persoonlijke wensen.

Ziekencommunie
Elke eerste donderdag van de maand is er de mogelijkheid 
om de ziekencommunie thuis te ontvangen. Zo bent u in de 
gelegenheid indien u ziek bent of slecht ter been om Christus 
thuis te mogen ontvangen. Het enige wat u hoeft te doen is 
een mooi kleedje gereedleggen, kaarsen en een kruisje om zo 
een klein huisaltaar te vormen. Neem gerust contact op met 
het parochiebureau of pastoor M. Vankan.

Ziekenzalving
Het komt vaak voor dat een priester niet tijdig wordt gewaar-
schuwd voor het toedienen van het “Sacrament der Zieken”. 
Het is vaak bijzonder als de desbetreffende zieke bewust 
dit sacrament kan ontvangen. Dit sacrament is bedoeld om 

Pastorale zorg

Meer en specifieke informatie over de sacramenten en pastorale zorg kunt u vinden op onze Cluster- 

website www.clustertabor.nl. Daar zijn ook opgave- en aanmeldingsformulieren beschikbaar.
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kracht en troost te geven aan een zieke, voorafgaande aan 
een operatie of bij een stervende. U kunt contact opnemen 
met: pastoor M. Vankan of deken Th. Willemssen.

Uitvaart/Avondwake
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet 
altijd veel worden geregeld. Neem zo spoedig mogelijk con-
tact op met het parochiebureau of met pastoor M. Vankan 
om de uitvaart of avondwake te plannen. Zie ook speciale 
nieuwsbrief over uitvaart op www.clustertabor.nl. 

Rouw- en stervensbegeleiding
In de laatste levensfase worden de stervende en naasten gecon-
fronteerd met allerlei vragen, gedachten en gevoelens. Het kan 
een verwarrende tijd zijn, waar een luisterend oor veel kan doen 
voor alle betrokkenen. Vanuit de parochie kunt u begeleiding 
ontvangen door de vrijwilligers van de rouwverwerking-groep. 
Ook de nabestaanden kunnen hierin veel troost vinden. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Pastoor Vankan.

Taizé vieringen
Zingen, stilte, ontmoeting, tot rust komen, meditatie en 
gesprek. Deze vieringen met gebeden en teksten van de H. 
Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel worden iedere 
laatste woensdag van de maand (behalve in december) om 
19.15 uur gehouden in de kerk te Heythuysen.

Diaconie - DiaNico
Het ondersteunen van elkaar waar nodig, een diep christe-
lijke daad van naastenliefde. In een parochie denken we aan 
de Zonnebloem, eetpunten, huiskamerprojecten, vereni-
gingen en organisaties, Kerstactie, voedselmand-actie in de 
Advent-, Kerst- en Paastijd, de vastenactie en andere initia-
tieven. DiaNico is ontstaan uit parochiecluster Tabor in sa-
menwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers: Daar 
waar noden en vragen zijn binnen het cluster en ook voor 
de overige kerkdorpen binnen de gemeente Leudal. Mensen 
worden in anonimiteit geholpen met een voedselpakket. 
Neem hiervoor contact op met de pastoor. Financiële dona-
ties kunnen ook via bankrek. Parochie Baexem NL 37 RABO 
0104 0917 38 o.v.v. gift DiaNico. Inmiddels is er een samen-
werking ontstaan tussen Voedselbank Midden-Limburg en 
DiaNico. In de parochiekerk van Baexem is een wekelijks 
uitgiftepunt ingericht.

Vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke plaats 
in binnen onze parochies. Zonder de inbreng van al deze 
mensen zouden onze parochies niet kunnen functioneren. 
Gelukkig kunnen onze parochies nog een beroep doen op 
een aantal mensen dat zich geheel belangeloos inzet voor 
het vele werk dat er moet gebeuren. Door het wegvallen van 
enkele vrijwilligers wegens overlijden en ouderdom zijn wij 
nog dringend op zoek naar vrijwilligers.

De verschillende groepen vrijwilligers in onze parochies zijn:
- Begraafplaats onderhoud - Misdienaars en Acolieten
- Interieurverzorging - Collectanten 
- Kosters - Kerkelijk zangkoor 
- Lectoren - Bloemversiering 
- Cantoren - MOV groep
- Liturgiegroep 

Wilt u ook helpen?
Wanneer u geïnteresseerd bent om ook binnen de parochie 
behulpzaam te zijn, al is het maar voor een paar uurtjes per 
jaar, laat het dan weten op onze parochiekantoren of aan 
iemand van de kerngroep/kerkbestuur.

Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers verdienen onze steun en waardering. Bij de uit-
voering van je vrijwilligerswerk loop je ook risico’s. In over-
leg en samenwerking met het bisdom heeft de parochie een 
aantal verzekeringen afgesloten. Naast deze verzekeringen 
is ook de vrijwilligersverzekering van de gemeente Leudal 
en Nederweert op onze parochievrijwilligers van toepassing 
voor zover ze uit de betreffende gemeente komen. Ook u als 
parochievrijwilliger bent dus verzekerd bij de vrijwilligers-
verzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud 
u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. 
Soms overlappen de verzekeringen elkaar. Mocht u denken 
schade te hebben toegebracht of geleden tijdens uw werk als 
parochievrijwilliger binnen het Cluster Tabor, neem z.s.m. 
dan contact op met het parochiebureau. 
Kijk voor meer info op: www.clustertabor.nl

Tarieven H. Missen en Vieringen  
(m.i.v. 1-3-2021)

H. Mis op werkdagen (parochiekerk Heythuysen) €   12.50
H. Mis op (zaterdagavond/zondag/feestdag) €   27.50
Jubileummis (excl. koor en organist) € 300.00
Huwelijksmis (excl. koor en organist) € 475.00
Uitvaartmis (excl. koor en organist) € 475.00
Avondwake of avondmis 
(zonder opvolgende begrafenis) € 475.00
Dienst in het crematorium door priester € 475.00
Begeleiding priester na de uitvaart 
(naar crematorium/begraafplaats) €   75.00
Kosten organist(e) en koor   € 100.00
Doopsel €   35.00
Eerste Heilige Communie €   25.00
Vormsel €   25.00
Op verzoek priester van buiten het pastoraal team € 100,00
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Korting op tarieven: Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 
kalenderjaren de minimale kerkbijdrage van € 115,00 per jaar 
heeft betaald (of aan de parochie waarvandaan ze zijn verhuisd), 
is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis, avondwake of 
avondmis, dienst in het crematorium of een huwelijksmis. Bij 
minder bijdrage worden de kosten naar rato verrekend. 
Jaardienst: Het is mogelijk om H. Missen als gestichte 
jaardienst voor een langere termijn vast te leggen in een 
Eucharistieviering tijdens het weekend. De looptijd is 5, 10, 
15, 20 jaar; de kosten zijn € 27,50 per jaar.

Tarieven begraafplaatsen (m.i.v. 1-3-2021)

Van toepassing is Begraafplaatsreglement per 1-1-2018 met 
specifieke bijlage per begraafplaats. Tarieven zijn van toe-
passing voor zover de optie beschikbaar is op de betreffende 
begraafplaats. In deze prijzen zijn de kosten voor leveren, 
plaatsen en graveren van het (urnen-)grafmonument en 
urnen-afdekplaat niet inbegrepen tenzij anders vermeld. 

Kosten hiervoor zijn op basis van afspraken met leverancier 
door rechthebbende. Verlenging grafrecht (na 20 jaar) kan tel-
kens voor 10 jaar. Indien er sprake is van bij-plaatsing binnen 
de termijn van de nog geldende grafrechten zal er verrekening 
plaatsvinden. Een graf dat is gereserveerd dan wel een graf 
waarvan een gedeelte van de rechten zijn verstreken, kan 
tussentijds worden opgezegd. De (resterende) grafrechten 
worden echter niet gerestitueerd. Bij begraving van de eerste 
overledene wordt het grafrecht verleend voor een periode 
van 20 jaar.  Wanneer in hetzelfde graf de tweede overledene 
wordt bijgezet wordt het grafrecht met een zodanige periode 
verlengd, dat ook voor de laatst begraven overledene geduren-
de minimaal 20 jaar de grafrust gewaarborgd zal zijn. Nadat 
een grafrecht is verlopen kan dit verlengd worden. Wordt 
een grafrecht niet meer verlengd, dan zal het kerkbestuur 
overgaan tot het ruimen van het graf. Ook daarvan wordt de 
rechthebbende uiterlijk 1 jaar voorafgaand in kennis gesteld.                                                                  

Voor beheerders begraafplaats zie website: 
www.clustertabor.nl of informeer bij parochiebureau.

OMSCHRIJVING IN €

Grafrechten 20 jr:

Enkel 550 1)

Dubbel diep 550 1)

Dubbel naast elkaar 650

Familiegraf 650

Kindergraf 250

Urnenrechten 20 jr:

Columbarium 550

Urnengraf 550

Urnenkelder 550

Verlengen grafrecht 10 jr:

Enkel 275 

Dubbel diep 275

Dubbel naast elkaar 325

Familiegraf 325

Kindergraf 125

Grafdelven:

Graf offerte

Kindergraf offerte

Bijzetten urn in graf offerte

Graf delven door parochie zelf 400

Kindergraf delven door parochie zelf 200

Grafruimen:

Graf enkel- en dubbeldiep 100

Dubbel naast elkaar 150

Kindergraf 50

Urnengraf 100

Onderhoud begraafplaats:

Onderhoud 20 jaar 150

Onderhoud 10 jaar (verlenging) 75

Verlengen urnenrecht 10 jr:

Columbarium - urnennis 275

Urnengraf 275

Urnenkelder 275

Bijplaatsen urn:

in bestaand graf of urnengraf 200

in urnenkelder 200

in columbarium 200

Sluitsteen urnengraf:

Leveren, plaatsen en beletteren 2) offerte

Sluitsteen columbarium:

Leveren, plaatsen en beletteren 3) offerte

Strooiveld:

Uitstrooien op strooiveld 50

Naamplaatje bij strooiveld 75

Grathem 1): in de vakken O-P-Z geldt een opslag voor grafrecht van € 250 en opslag  ruimen € 50.
Heythuysen 2): parochie levert de sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen € 350. 
Heythuysen 3): parochie levert sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen € 425.
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Toelichting Financiën

2020 was voor iedereen een moeilijk jaar, zo ook voor de pa-
rochies. Dit blijkt duidelijk uit de teruggang in de collecten: 
de diensten konden slechts door een beperkt aantal men-
sen bezocht worden. De kerk is zelfs een periode gesloten 
geweest. Positieve ervaringen zijn opgedaan met het uit-
zenden van de vieringen via ML5 met medewerking van het 
Videocollectief. Mogelijkheden voor de toekomst worden 
bekeken.  Het uitgebreid openstellen van de dagkapellen in 
deze coronaperiode heeft een duidelijke toename in het ge-
bruik van offerkaarsen laten zien. Hieruit blijkt maar weer 
dat onze dagkapellen in een behoefte voorzien en voor veel 
parochianen een steun kunnen zijn.

Helaas blijven de kerkbijdragen een langzaam neergaan-
de lijn vertonen. Dit is een grote reden tot zorg. Gelukkig 
hebben we de kosten kunnen beheersen. Hier werpt ons 
gezamenlijke onderhoudsplan zijn vruchten af. We moeten 
ons wel realiseren dat de kosten wel weer zullen toenemen 
zodra alle normale activiteiten weer zullen plaatsvinden. De 
verwarmingsketel in Heythuysen is dit jaar uitgevallen en 
vervangen. Deze is echter uit de opgebouwde voorzieningen 
bekostigd en drukt daardoor niet negatief op het resultaat 
van het cluster. Sparen loont zich hier.

Het clusterbestuur zal zich des te meer inzetten om de posi-
tieve lichtpuntjes van het afgelopen jaar ook in de komende 
jaren te laten branden. Wij danken iedereen voor zijn of haar 
bijdrage.

Begraafplaats strooiveld kerk Grathem

Dagkapel Kelpen-Oler



 Financieel overzicht
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INKOMSTEN BAEXEM GRATHEM HEYTHUYSEN KELPEN-OLER LEVEROY CLUSTER

(Bedragen) in €) 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

8000 Kerkbijdragen 15.173 13.883 7.794 7.332 46.760 43.131 10.477 10.132 9.910 10.178 90.114 84.656

80.. Collecten 4.646 2.117 1.785 1.143 8.608 5.609 3.146 910 1.884 951 20.069 10.730

80.. Misintenties 1.525 780 510 425 2.727 1.557 800 575 2.903 1.808 8.465 5.145

80.. Huwelijken/Uitvaarten 2.570 388 680 880 3.682 4.912 660 440 615 485 8.387 7.105

80.. Offerblokken - Kaarsen 855 1.183 343 1.388 4.261 6.613 847 1.297 1.056 1.092 7.362 11.573

80.. Overige bijdragen parochianen 625 313 386 140 1.700 1.364 19 100 843 388 3.573 2.305

82.. Bezittingen en beleggingen 8.403 8.250 18.163 17.705 13.871 4.020 3.014 1.811 4.212 3.386 47.663 35.172

84.. Begraafplaats 3.572 200 573 936 1.100 6.300 0 0 3.705 5.426 8.950 12.862

85.. Rijks- en Gemeentelijke Subsidies 750 750 750 750 932 750 750 750 0 0 3.182 3.000

85.. Overige inkomsten 0 0 0 0 1.378 0 0 0 0 0 1.378 0

 Saldo (rood is nadelig) 28.576 18.197 11.216 8.681 47.475 47.870 9.958 12.387 5.037 5.773 102.262 92.080

TOTAAL 66.695 46.061 42.200 39.380 132.674 122.126 29.671 28.402 30.165 29.487 301.405 264.628

UITGAVEN

40.. Persoonskosten 18.314 17.648 14.023 14.849 58.621 49.261 11.942 10.851 7.305 7.557 110.205 100.166

41.. Kosten onroerend goed 29.666 15.977 19.414 19.067 32.473 26.428 9.180 13.106 13.330 12.776 104.063 87.354

43.. Begraafplaats 3.763 1.030 248 310 5.978 7.868 298 394 775 1.066 11.062 10.668

44.. Bankkosten - Debetrente 226 230 114 119 360 301 269 83 200 205 1.169 938

45.. Kosten eredienst 1.518 1.403 1.055 1.186 4.909 5.241 1.186 1.133 2.848 1.526 11.516 10.489

46.. Kosten pastorale zorg 806 885 920 274 3.273 3.125 384 164 1.821 639 7.204 5.087

47.. Verplichte en vrijwillige bijdragen 7.364 6.269 4.235 2.288 18.937 17.757 4.795 1.794 3.254 5.018 38.585 33.126

48.. Beheer- en bestuurskosten 5.038 2.619 2.191 1.287 8.123 11.317 1.617 877 632 700 17.601 16.800

49.. Incidentele lasten 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 66.695 46.061 42.200 39.380 132.674 122.126 29.671 28.402 30.165 29.487 301.405 264.628



PAROCHIE Doopsel H. Communie Vormsel Huwelijk Uitvaart

Baexem 3 9 9 0 3

Grathem 1 6 0 0 2

Heythuysen 5 0 23 1 27

Kelpen-Oler 1 0 0 0 6

Leveroy 0 0 15 0 5

Lief en leed: aantal ontvangen sacramenten 2020

Beleidsplan 2021-2025

Sinds 1 januari 2012 werken we aan samenwerking binnen 
een cluster. De trends en ontwikkelingen uit ons beleidsplan 
2016-2020 zetten door. Steeds meer terugloop van kerkbe-
zoek, trouwen, begrafenissen, collectes en stipendia. Onze 
kerk is steeds meer een onderhoudskerk geworden, slechts 
doen wat we altijd gedaan hebben. Het probleem daarbij is 
dat we steeds verder wegzakken zonder perspectief.
Het is dan ook zaak nog méér als eenheid te gaan functio-
neren en over te gaan naar een federatie met één bestuur en 
één jaarrekening in een daadkrachtige setting.
We zullen terug moeten naar de kern hoe we kerk moeten 
zijn. Meer gemotiveerd, meer actief betrokken, meer ver-
dieping, meer aansprekend. In vertrouwen naar meer met 
minder. Zo willen we als Cluster Tabor onze inzet verstaan 
en realiseren. Een wezenlijk bestanddeel van “Geloven” is 
”Vertrouwen”. Vertrouwen in Hem die gezegd heeft: “Zie Ik 
ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”.

Onze hoofdoelen voor 2021-2025:
1. Levendige kerk met als aandachtspunten: 

1. Samen willen vieren
2. Oog voor mensen die het moeilijk hebben
3. Eenieder levert zijn/haar eigen bijdrage - vrijwilligers
4. Verdieping van geloof te beginnen bij de sacramenten
5. Gastvrijheid – Thuis voelen
6. Aandacht voor de zondagsdienst                      
7. Nabijheid via onze dag-kapellen

2. Een financieel gezonde kerk met als aandachtpunten:
1. Energiebesparing
2. Herbestemmen, verkleinen of afstoten van overbodige 

gebouwen
3. Marktconforme huur
4. Meer samen inkopen en offertes kritisch beoordelen
5. Met elkaar voor elkaar

Kerkbijdrage Kerkbalans 2021: 
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans 2021 is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke 
Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische 
Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschap-
pen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op 
de plaatselijke geloofs-gemeenschappen voor een financiële 
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft 
van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen 
plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, 
de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maat-
schappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee! Samen kun-
nen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons 
heen.

De kerkbijdrage-regeling draagt een vrijwillig karakter. Dus 
u bent zelf vrij om de hoogte van uw bijdrage te bepalen. 
Desondanks blijkt er behoefte te bestaan aan adviezen ter 
vaststelling van de hoogte van een redelijke bijdrage. De 
aanbevolen minimale jaarlijkse kerkbijdrage is € 115,00. 
Algemeen geldt als uitgangspunt voor een redelijke bijdrage 
1% van het netto gezinsinkomen. U kunt hiermee zelf bere-
kenen wat in uw situatie een redelijke bijdrage zal zijn. 

Geef slim, geef periodiek. Meer geven zonder meer te beta-
len? Geef een periodieke gift!

Hoe werkt het? Giften zijn normaal gesproken pas aftrek-
baar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 pro-
cent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gel-
den die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als 
de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke 
gift wil toevoegen. Zo geeft de gever hetzelfde bedrag, maar 
komt er meer bij het kerkenwerk terecht.

U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl.

Betaling kan door overschrijving: Zie per parochie 
voor de juiste rekeningnummers onder hoofdstuk: 
‘’Parochiebureau en secretariaat’’. Ook kunt u het 
kerkbestuur machtigen, zie de bijlage aan het einde 
van uw boekje voor het machtigingsformulier. 
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Machtigingsformulier kerkbijdrage (formulier is ook via website te versturen)

Ondergetekende:
 
Adres:
 
Postcode: Plaats:
 
Geboren: 
 
IBAN bankrekening:

machtigt het kerkbestuur onder (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
      
 O IBAN NL37 RABO 01040 91 738  parochie H. Johannes de Doper te Baexem
 O IBAN NL19 RABO 01170 00 337  parochie St. Severinus te Grathem
 O IBAN NL93 RABO 01222 02 473  parochie H. Nicolaas te Heythuysen
 O IBAN NL15 RABO 01139 16 973  parochie H. Liduina te Kelpen-Oler
 O IBAN NL47 RABO 01284 02 474  parochie H. Barbara te Leveroy

 -> Zie ommezijde voor het vervolg

Pastorale wilsverklaring (formulier is ook via website te versturen)

Dit formulier kunt u gebruiken om uw wensen rond een kerkelijke uitvaart vast te leggen. Hiermee weten uw 
kinderen, kleinkinderen of familieleden wat u wenst bij uw overlijden. Deze verklaring altijd op een vindbare plaats 
opbergen. Eventueel een afschrift aan uw pastoor of vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt u het ook als codicil 
bij uw testament leggen.
U kunt bij de vragen meerdere keuzes aanstrepen.

1. Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik:
 O  wel pastorale bijstand
 O  geen pastorale bijstand

2. Indien wel, dan in de vorm van:
 O  pastorale gesprekken met een priester, voor een stukje begeleiding
 O  pastorale gesprekken om alvast mijn uitvaart persoonlijk te bespreken
 O ziekenzalving (bediening)
 O ontvangen van de heilige communie thuis

3. Na mijn overlijden wens ik:
 O aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake
 O geen viering of avondwake aan de vooravond van de uitvaart/crematie

4. Op de dag van de uitvaart/crematie wens ik:
 O een heilige mis in de parochiekerk
 O tijdens de mis de aanwezigheid van het kerkelijk zangkoor
 O alleen een samenkomst in het crematorium 

-> Zie ommezijde voor het vervolg
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Vervolg machtigingsformulier kerkbijdrage

om van zijn/haar bankrekening af te schrijven een bedrag van:

€                    ,                    per maand/kwartaal/halfjaar/jaar  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ingangsdatum:                                                                                                      

Datum:                                                                                                      

Handtekening:                                                                                                      

Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het Parochiebureau 
van de desbetreffende parochie.

       

Vervolg pastorale wilsverklaring

5. Vervolgens wens ik:
 O te worden begraven op het kerkhof van                                                                                                                                     
 
 O te worden gecremeerd in het crematorium van                                                                                                                   
 O bij een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester
 O de nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd word

6. Omtrent het gedachtenis- ofwel bidprentje heb ik de volgende gedachten (evt. bijlage):

 

 

Aldus opgemaakt op                                                    (datum)                  te                                                    (woonplaats) 
 

Voorletters en naam                                                                                                                                                                     
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