
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  

Woord van pastoor Vankan over de 
Veertigdagentijd 
 
De liturgie van de veertigdagentijd biedt ons de 
mogelijkheid om zondag na zondag te groeien in de 
navolging van Jezus. Hij is ons voorgegaan op de weg van 
het christen-zijn. Wij worden zijn leerlingen door met 
Hem dezelfde weg te gaan. Die weg is getekend door 
beproeving, crisis, lijden en dood. Maar de uitkomst is 
geen somber einde, maar wel de verheerlijking die God 
aan zijn Zoon geeft in de verrijzenis. Dat is de paas-
weg die Jezus in vertrouwen op zijn Vader is gegaan. Dit 
is ook de paas-gang, de geloofsweg die wij als christenen 
in het voetspoor van onze Heer en voorganger mogen 
gaan. Dan zijn de crisismomenten en de beproevingen 
die wij nu moeten doorstaan niet meer uitzichtloos. 
 
Vanuit het evangelie van Aswoensdag werden ons 
daarvoor drie remedies aangeprezen: lichamelijk vasten, 
bidden en broederlijk delen. Het vasten is heilzaam, ook 
voor ons lichaam en maakt ons tegelijk een beetje los van 
de dingen die ons gemakkelijk verslaven. Door er een 
tijdje afstand van te nemen, ontdekken we weer dat ze 
gave van God zijn en kan onze vrijwillige lichamelijke 
honger, onze honger naar God wat aanscherpen. Dat 
maakt ons dan meteen klaar om te bidden want in het 
gebed ontdekt de mens de kern van zijn bestaan. We 
ontdekken onze zorgen, zwaktes en verstrooiingen. Deze 
vervolgens te overwinnen brengt ons tot de geboorte 
van een nieuwe mens van binnenuit en dat is Pasen: 
opstaan en verrijzen. Dat is ook de hemel: de plaats waar 
niemand nog een masker draagt, want men heeft er 
genoeg aan het heilig Aanschijn, het open gelaat van God. 
 

Cluster  NIEUWS  Corona 
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Uitgave Informatiegids 2021 

 
Enkele weken geleden heeft u de Informatiegids 2021 in de 
brievenbus gehad. Hierin vindt u uitgebreide informatie, 
verdere mededelingen, telefoonnummers voor 
bereikbaarheid en het nieuwe e-mailadres van uw 
parochie, evenals de advies kerkbijdrage van € 115,-- per 
jaar en het financieel overzicht met helaas een terugloop 
van de parochie inkomsten. 
 

Versterking van het kerkbestuur  
 
Hierbij doen we een oproep aan jongeren (20-, 40, en 60-tig 
plussers) met gevoel voor geloofsleven en geloofsbeleving 
en/of kennis van zaken op gebied van o.a. financieel-, 
technisch inzicht, management, oplossingsrichting(en) 
naar de toekomst om samen met het kerkbestuur na te 
denken over het leveren van bijdragen aan toekomstig 
beleid. Neem vrijblijvend contact op met het 
parochiekantoor of het kerkbestuur. Een vacature voor 
kerkmeester gebouwen vindt u op de website, maar ook 
vrijwilligers zijn welkom. 

Website Cluster Tabor 
 

Alle informatie over de activiteiten van Cluster Tabor en de afzonderlijke parochies is te vinden op onze website 
www.clustertabor.nl 
 
 
 

 

Wie durft te verdwalen vindt 

nieuwe wegen. 

 
Eerste H. Communie 
 

Voor de parochies Heythuysen en Kelpen-Oler vindt de 
Eerste H. Communie plaats op zondag 13 juni 2021. Op 
zondag 25 april zal de presentatiemis plaatsvinden.  
We zullen u later berichten over de voortgang. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Goede Week 
 

Maandag 29 maart Boeteviering 18.30 u Heythuysen 
Donderdag 1 april Witte Donderdagviering 19.00 u Heythuysen 
Vrijdag 2 april Kruisweg 15.00 u Heythuysen 
  Kruisweg 19.00 u Baexem 
Zaterdag 3 april Paaswake 20.30 u Heythuysen 
  Paaswake 21.00 u Baexem 
Zondag 4 april Pasen 9.30 u Heythuysen 
  Pasen 9.30 u Leveroy 
  Pasen 11.00 u Grathem 

  Pasen 11.00 u Kelpen-Oler 
Maandag 5 april Tweede Paasdag 10.00 u Heythuysen 

 

Bijzondere Vieringen  
 

• Palmzondagviering zaterdag 27 maart om 18.30 uur in Heythuysen  

• Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur is er een gezinsviering in Heythuysen.  
Dit is een besloten viering alleen voor communicanten met één ouder. Aansluitend zullen de 
Palmpasenstokken weggebracht worden naar enkele zorginstellingen.  

• Speciale korte gebedsviering op zondag 28 maart, Palmzondag, om 11.30 u in Heythuysen 
Tijdens de Palmpasenvieringen zullen de palmtakken gezegend worden.  
Voor die mensen die niet in de vieringen aanwezig kunnen zijn worden de gezegende palmtakken in de 
dagkapellen gelegd waar u ze overdag kunt ophalen. 

Voor de vieringen van de Paaswake en de vieringen op Eerste Paasdag zijn we helaas gedwongen om met 
aanmeldingen te werken om het maximum niet te overschrijden.  
Aanmelden uiterlijk zondag 28 maart a.s. achter in de kerk of via het parochiekantoor. 

 

Uitzendingen via ML5 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar zal ML5 in samenwerking met het Video 
Collectief Leudal de Kruisweg uitzenden op Goede 
Vrijdag en op Paaszondag  de feestelijke 
eucharistieviering vanuit de Nicolaaskerk in 
Heythuysen. De opnamen worden op een eerder tijdstip 
gemaakt. 

  

Vier Pasen 
 

Actie van de gezamenlijke bisdommen 2021 
 

De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om de 
Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding 
op Pasen, ook al is in 2021 nog steeds alles anders door 
Covid-19. In de kerken van cluster Tabor zijn de vieringen 
toegankelijk. Voor de Paasvieringen is het noodzakelijk te 
reserveren. De vieringen van Goede Vrijdag en de 
Paaswake zullen via ML5 uitgezonden worden. Daarnaast 
zijn er op TV vieringen bij KRO-NCRV op NPO2. 
De Nederlandse bisschoppen moedigen iedereen aan om 
de Veertigdagen- en Paastijd bewust te beleven op de 
speciale website www.vierpasen.nl  met daarop handige 
links en downloads. 

Livestream uitzendingen 
 

Cluster Tabor is zich al vanaf 2019 aan het oriënteren op 
de mogelijkheden voor kerkTV en livestream. Door de 
corona-crisis is dit aanvankelijk langzaam verlopen. In 
de periode van Pasen en Pinksteren in 2020 werd een 
serie vieringen verzorgd door het Videocollectief  
Heythuysen met uitzendingen via ML5. Ook zijn 
bijzondere vieringen door externe livestream in beeld 
gebracht. Daar zijn we heel dankbaar voor om toch op 
deze wijze bij de parochianen in de huiskamer te komen. 
Dit vergt echter veel inzet van de betrokkenen in de 
voorbereiding, want voor de opnamen werd vooraf een 
‘extra’ viering opgenomen. Dit versterkte het gevoel om 
de mogelijkheden van een eigen livestream te bekijken 
om ook parochianen, die niet naar de kerk kunnen te 
bereiken. De vieringen mogen voorlopig maar door 30 
personen bezocht worden. Hiervoor is de kerk van 
Heythuysen gekozen met vaste camera-opstelling. 
Uitgangspunten zijn een kwalitatief goed en 
aantrekkelijk beeld en een gemakkelijk te bedienen 
installatie. Inmiddels zijn de plannen vergevorderd om 
met enkele camera’s de volledige viering in beeld te 
brengen. Uiteraard krijgt het geluid ook de volle 
aandacht. Installatiemogelijkheden met inzet van eigen 
vrijwilligers worden bekeken. Daarnaast wordt gekeken 
hoe de uitzendingen op een verantwoorde manier, 
rekening houdend met de AVG-regels, in het gehele 
cluster in de huiskamer gebracht kunnen worden. Wij 
hopen u op korte termijn met een extra nieuwsbrief 
nader op de hoogte te kunnen brengen. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie niet af en toe 

tegenslag heeft is nooit zo 

blij met zijn geluk. 

In memoriam clusterkerkbestuurslid 
Hans Avezaat 
 

Op 8 december 2020 is onverwacht overleden ons mede 
clusterkerkbestuurslid Hans Avezaat in de leeftijd van 75 
jaar. Sinds 2015 had hij de zorg voor het beheer van de 
pachten in de vijf parochies.  
Vanaf 1994 heeft hij onafgebroken deel uit gemaakt van 
het kerkbestuur en latere kerngroep in Leveroy. Hij stond 
altijd klaar als er een beroep op hem werd gedaan, als de 
klokken gecontroleerd werden, de daken geïnspecteerd en 
de bliksemafleider nagekeken, het bijhouden van de tuin 
rondom de kerk en het maaien van het gazon. 
Hij was een man van weinig woorden met een recht door 
zee mentaliteit en dan ook nog vaak op een humoristische 
manier, eenvoudig en eerlijk de dingen realistisch 
benaderen. Hij was een diepgelovig man en was iedere 
zondagmorgen trouw met zijn echtgenote op hun vaste 
plekje in de kerk in Leveroy. We gaan hem zeker missen en 
bedanken hem voor alle mooie jaren samen. 

Afscheid clusterkerkbestuurslid  
Jo Smolenaars 
 
Op 1 februari 2021 is Jo Smolenaars gestopt als 
clusterkerkbestuurslid. Sinds 2014 vanaf het eerste uur 
van cluster Tabor was Jo Smolenaars als bestuurslid 
betrokken bij de vormgeving en de samenwerking binnen 
het cluster. Het was niet altijd even gemakkelijk om de 5 
parochies in dezelfde richting te sturen, maar inmiddels 
heeft het cluster een eigen gezicht gekregen. Veel zaken 
zijn door Jo binnen de parochies op elkaar afgestemd, 
waarbij te denken valt aan de centrale aansturing van 
onderhoud, het opstellen van een uniform 
begraafplaatsreglement en het opzetten van het 
beleidsplan. Met het beleidsplan loopt het cluster voorop 
binnen het bisdom. Als kerkmeester Gebouwen en 
Begraafplaatsen heeft hij  een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het bij de tijd brengen van het onderhoud 
aan de kerkgebouwen en is een koers uitgezet voor 
herbestemming van kerken en pastorieën. Maar ook 
daarnaast heeft Jo zich ingezet voor de plaatselijke 
ondersteuning van financiën, het opzetten van de basis 
voor een gezamenlijk parochiekantoor. Informatie en 
discussie over deze zaken voor en met de 
parochiegemeenschap tijdens de jaarlijkse  info avonden 
maken daar deel van uit. Het kerkbestuur dankt                         
Jo Smolenaars voor zijn veelzijdige bijdrage aan de 
parochiegemeenschap cluster Tabor. 

 

Vastenactie 2021 
 

De campagne van Vastenactie staat in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen 
namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen 
en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De MOV-groep 
van ons cluster heeft wederom een themaviering 
geschreven die extra aandacht zal vragen voor deze actie. 

Beleidsbrief 2020 Bisschop Smeets 
 

Bisschop Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor 
alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het 
bisdom Roermond geschreven: de toekomst van de 
parochies in Limburg als missionaire 
geloofsgemeenschappen, een aantal nieuwe afspraken in 
het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom, 
oproep tot solidariteit tussen parochies. 
 
Federatievorming:  
 
De Beleidsbrief 2020 sluit aan bij de Blauwdruk 2020 die 
tien jaar geleden door toenmalig bisschop Frans Wiertz 
werd uitgegeven. Daarin werden de contouren voor de 
samenwerking tussen parochies al aangegeven. Mgr. 
Smeets schrijft dat nu een inhaalslag nodig is om dat 
traject af te ronden. De bisschop wil dat deze eind 2021 
geformaliseerd is tot officiële federaties, met één 
kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële 
exploitatie. Voor cluster Tabor betekent dit nog de 
formele stap tot federatie, omdat al aan deze 
voorwaarden is voldaan. Over het jaar 2020 wordt één 
jaarafrekening naar het bisdom gestuurd. 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actie Kerkbalans 
 
Het is dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit dat 
parochies aandacht besteden aan de Actie Kerkbalans. De 
coronapandemie maakt duidelijk dat er grote behoefte is 
aan zingeving en de Kerk kan daarin een belangrijke rol 
spelen. 
 

Om dat te kunnen doen, is het wel van belang dat 
parochianen meehelpen een solide financieel draagvlak 
onder de parochie te leggen. Niet alle parochianen zijn 
zich daarvan bewust. Daarom is het goed om regelmatig 
op een positieve manier aandacht te blijven vragen voor 
Kerkbalans. 

 

DiaNico 
 
In onze dagkapellen staan de voedselmanden. U kunt ze 
dagelijks vullen met houdbare artikelen bestemd voor 
ondersteuning van medeparochianen. We zien een 
toename van het aantal verzoeken tot een pakket. Door 
corona zijn mensen in extra financiële nood 
terechtgekomen. Schroom niet indien wij u ook kunnen 
helpen. We werken zeer discreet en houden ons aan de 
AVG afspraken. We zijn er voor u. Neem gerust contact 
op met de pastoor. 
 

Dagkapellen 
 
De dagkapellen in onze kerken zijn gedurende alle 
weekdagen open. U bent van harte welkom! 

Paaspuzzel 
 

 
 

Horizontaal 
 

3.  Een kroon van .... 
4. Jezus bad aan de voet van de .... 
6. Het Laatste .... 
7. Hij waste zijn handen in onschuld 
9. Jezus werd verraden door .... 
10. Betekenis van Golgotha 
12. Gezegend water 
13. Het volk riep om zijn vrijlating 
16. Wordt ontstoken tijdens de Paaswake 
17. Eerste dag van de Vasten 
 

Verticaal 
 

1.  Hij verwees Jezus door naar Pilatus 
2. Tien dagen vóór Pinksteren 
5. De 14 halteplaatsen van de Kruisweg 
8. Componist van Jesus Christ Superstar 
11. Hoogfeest van de Heilige Geest 
14. Componist van de Matthäus Passion 
15. Liturgische kleur op Goede Vrijdag 
 

Wat je hebt, kun je verliezen. Wat je bent niet. 


