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Cluster-informatie

Pastoor M. Vankan: 0475-475372      Em. deken Th. Willemssen: 0475-531373
Website:  www.clustertabor.nl
E-mail: clustertabor@gmail.com
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.
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Inhoudsopgave:

Geachte parochiaan 3

Clusterbestuur 3

Kerngroepen 4

Parochiebureaus en secretariaat 4

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG 4

Restauratie uurwerk kerktoren Grathem 5

Livestream 5

Pastorale zorg 7

Vrijwilligerswerk 9

Tarieven H. Missen en Vieringen 10

Tarieven begraafplaatsen 10

Toelichting Financiën 12

Financieel overzicht 12

Beleidsplan 2021-2025 14

Kerkbijdrage - Kerkbijdrage: Met elkaar voor elkaar 14

Machtigingsformulier kerkbijdrage (formulier is ook via website te versturen) 15

Pastorale wilsverklaring (formulier is ook via website te versturen) 15

Wij als kerk pasten ons mee aan. Creatief werd geke-
ken om de sacramenten te kunnen blijven vieren. Er 
werd veel gevraagd van ouders van vormelingen en 
communicanten die hun feest niet met de gehele ge-
meenschap konden vieren. Mensen verloren een dier-
bare en men mocht alleen in kleine groepen samen 
komen. Maar ook aan de vele vrijwilligers die ons hel-
pen en bijstaan. Helaas door vergrijzing waren we ook 
genoodzaakt om onze koren samen te voegen waar-
door we nu een clusterkoor hebben en een gemengd 
kerkelijk zangkoor. Beide koren leveren ook zangers 
voor uitvaarten en het Gregoriaans. 

We hebben investeringen gedaan in onze paro-
chiegemeenschappen, zoals het aanleggen van een 
livestream-verbinding vanuit de H. Nicolaaskerk te 
Heythuysen. Ook werken we bewust aan meer duur-
zaamheid zoals het vervangen van de oude verlich-
ting in kerkgebouwen door led. Onze diaconale groe-
pen hebben overuren gedraaid, o.a. voor het maken 
van extra voedselpakketten, omdat we een toename 
zien van het aantal mensen dat afhankelijk is van een 
extra pakket. Iets bijzonders met Pasen en Kerstmis. 
Persoonlijke contacten, rouwgesprekken en thuisbe-
zoeken gingen onverminderd voort. Er vonden intie-
me vieringen plaats zoals het inzegenen van een nieu-
we St. Servaaskapel te Leveroy, openluchtvieringen 
aan de Baronsberg, dierenzegening en  talrijke vierin-
gen met verenigingen in onze vijf parochies. 

Maar ook het afstemmen en actualiseren van de fi-
nanciën, waaronder de aanbevolen jaarlijkse kerkbij-
drage welke sinds 2021 is vastgesteld op € 115 per gezin. 
Vooral dat laatste is van belang. Tekorten die ont-
staan zijn door te weinig collectegelden en misinten-
ties nopen ons meer en meer om reserves te moeten 
gebruiken om gaten te dichten. Juist nu doen we een 
dringend beroep op u om ons financieel te willen on-
dersteunen. Immers, de parochie ontvangt geen en-
kele financiële vergoeding van de overheid vanwege 
de coronacrisis. Ook dreigt gemeente Leudal met het 
opheffen van subsidie. Gelden die gebruikt worden 

om mensen te ondersteunen in rouw, eenzaamheid 
en sociale kwetsbaarheid. En dit terwijl uw parochie 
was en is, een rots waar menigeen op bouwt. We zien 
een daling van o.a. de kerkbijdrage en de collectes, 
omdat we helaas met beperkte groepen eucharistie 
mochten vieren.  Dat betekent dat we keuzes moeten 
gaan maken. In ons cluster-kerkbestuur denken we 
ook na over een toekomstige sluiting van drie kerkge-
bouwen. 

We laten ons niet ontmoedigen, maar zijn tegelijker-
tijd realistisch. Wij hopen dat wij als kerkgemeen-
schap voor u van betekenis zijn. We denken daarbij 
aan vreugdevolle levensmomenten zoals doop, eerste 
communie, huwelijk en jubilea. Maar ook aan de scha-
duwzijden van het leven: ziekte, overlijden en andere 
vormen van verlies. We hopen dat onze eucharistie-
vieringen - in het weekend en door de week - momen-
ten van troost, bezinning en bemoediging voor u zijn 
voor het leven van alledag. Een ontmoeting met God 
in een moment van stilte in deze hectische en sterk 
individualistische maatschappij. Hierin blijven wij in-
vesteren, een open kerk, voor u!

Pastoor Marcus Vankan

Voor u ligt de derde uitgave van onze gemeen-

schappelijke parochiegids voor cluster Tabor. 

Wederom kijken we terug op een zeer bewo-

gen jaar waarin we in de greep bleven van het 

coronavirus. Een onzichtbare vijand die nog 

steeds veel invloed heeft op zowel ons lichaam 

als onze geest. Avondklokken en lockdowns, 

ook wij als cluster ontkwamen er niet aan.

Geachte parochiaan
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Clusterbestuur

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



Parochiebureaus en secretariaat

Heythuysen - H. Nicolaas 
Baexem - H. Johannes de Doper &
Kelpen-Oler - H. Liduina 
Parochiebureau: Biesstraat 2A, 6093 AD, Heythuysen
Openingstijden: dinsdag en donderdag 
9.00 - 12.00 uur, tel 0475-493680
E-mail voor betreffende parochie:   
E-mail: parochiebaexem@gmail.com
E-mail: parochieheythuysen@gmail.com
E-mail: parochiekelpenoler@gmail.com 

Algemene bankrekening Baexem:  
NL37 RABO 01040 91 738
Algemene bankrekening Heythuysen:  
NL26 RABO 01222 41 800
Kerkbijdrage bankrekening Heythuysen:  
NL93 RABO 01222 02 473 
Algemene bankrekening Kelpen-Oler:          
NL 52 RABO 01139 02 824 
Kerkbijdrage bankrekening Kelpen-Oler:         
NL 15 RABO 01139 16 973

Tijdelijk kan men ook nog terecht op het parochie-
bureau in Kelpen-Oler: tel. 06-81252269

Kelpen-Oler - H. Liduina 
Parochiebureau: Grathemerweg 52, 
6037 RP Kelpen-Oler

Grathem - St. Severinus 
Het parochiebureau in Grathem is met ingang 
van 1 maart 2022 gesloten. Voor misintenties e.d.
kunt gebruik blijven maken van tel. 06-30978269 
(u wordt dan doorgeschakeld) of per
E-mail: parochiegrathem@gmail.com

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

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

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 Tim Neijnens Edwin Wijers

Henk Weerts Tiny Reijnders Jean Leveau Jo Smolenaars Annie van Roij

Fer Rietjens Jos van Rooij Martin Hubers Zef Gerards Mariëlle Geraets

Wiel van Heugten Anny Prinssen Piet van de Winkel

Elianne Kamphuis Geert Peeters Edward Clerkx

Johan Mulder Jacques van der Aart Sjaac Ogier

Magdaleen Schroijen Annette van Enckevort

John Schoonbrood

Theo Werter

Marieke Zeuren

In elke parochie worden persoonsgegevens verwerkt 
en bewaard. 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.

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG

Restauratie uurwerk kerktoren Grathem

Voor de bekostiging van de noodzakelijke restau-
ratie van het torenuurwerk van de parochiekerk in 
Grathem is er een beroep gedaan op de inwoners en 
ondernemers van Grathem. Wij zijn erg tevreden over 
de gulle gaven die wij hebben ontvangen, zowel groot 
als klein. Een woord van dank is hier op zijn plaats: 
mede door uw donatie hebben wij de dringend nood-
zakelijke restauratie reeds kunnen uitvoeren en is het 
kerkuurwerk weer veilig en bij de tijd.

Te vinden op onze website op www.clustertabor.nl 
via het pad: https://www.clustertabor.nl/parochies/ 
h-nicolaas-heythuysen/livestream/

Eerstvolgende uitzendingen: een live-uitzending vol-
gen, of oudere uitzendingen terugkijken.

De Nicolaaskerk is voorzien van een livestream op-
name-installatie met vaste camera’s. Mensen, die in 
functie zijn voor de viering, worden hierbij herken-
baar in beeld gebracht. Dit zijn meestal de priester/
voorganger, lector, koster, misdienaar, acoliet en men-
sen die de viering muzikaal opluisteren. 

Sinds april 2021 beschikt de H. Nicolaaskerk over apparatuur waarmee vieringen kunnen wor-

den opgenomen. We bieden de mogelijkheid om hiermee live uit te zenden en door de parochi-

anen via livestream de vieringen te laten bekijken op TV, computer of tablet. Voor alle mensen 

die er niet zelf bij aanwezig kunnen zijn, is dit een uniek contact-moment.

Livestream
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Screenshot livestream Heythuysen



Het Doopsel
Na de geboorte van een kind willen de ouders vaak 
dat hun zoon of dochter in de geloofsgemeenschap 
wordt opgenomen door het sacrament van het 
doopsel. Na contact met de parochie of pastoor 
Vankan wordt een afspraak gemaakt voor een ge-
sprek 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 
twee jaar de eerste H. Communie plaats in een van 
onze parochies. Dat betekent dat parochies samen 
een communie-mis hebben. Er worden wekelijks 
communielessen gegeven (in de periode oktober tot 
april of mei) door een coördinator, die samen met 
pastoor M. Vankan uw kind voorbereidt. In een kind-
vriendelijk 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 begrij-
pen. Tijdens een speciale avond aan het begin van 
het schooljaar wordt meer informatie uitgewisseld. 
Bij deelname aan de eerste communie wordt een 
kerkbijdrage van € 25,- gevraagd, naast een bedrag 
dat beheerd wordt door een ouder die als penning-
meester fungeert.

Het H. Vormsel
Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al 
steeds meer eigen keuzes. In groep 7/8 van de basis-
school gecombineerd voor cluster Tabor wordt aan 
de hand van een actueel en kindvriendelijk 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. Het vormsel vindt een 
keer in de twee jaar plaats. De vormelingen verzor-
gen zelf de mis. Naast het zingen van enkele liederen 
hebben zij ook een leestaak. 

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 sa-
men 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 en de dankdienst. Bij deze 
missen worden de communicanten en ouders erbij 
verwacht. Ze zijn een onderdeel van de voorberei-
ding. Daarnaast is iedereen van harte welkom om 
aan te sluiten bij deze themavieringen. 

Het Huwelijk
Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk la-
ten inzegenen. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
de parochie of bij Pastoor M. Vankan, liefst minimaal 
een half jaar van tevoren. Er vinden drie gesprekken 
plaats met de pastoor om invulling te geven aan de 
heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzikaal. Het 
kerkelijk huwelijksformulier wordt ingevuld en er 
wordt gekeken naar persoonlijke wensen. Daarnaast 
is er een gemeenschappelijke voorbereiding die 
plaatsvindt op dekenaal niveau, voor mensen die 
gaan trouwen. 

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.

Antoniuskapel Heythuysen

Screenshot livestream Heythuysen

Er wordt rekening gehouden met de AVG-wetgeving, 
zodat u als kerkganger niet herkenbaar in beeld 
wordt gebracht. Echter, er zijn ook momenten waar-
bij kerkgangers, die plaats hebben genomen in het 
middenschip, wel herkenbaar in beeld gebracht kun-
nen worden: bijvoorbeeld bij het binnendragen van 
het Paaslicht; bij het binnen brengen van de overlede-
ne bij uitvaarten; bij het binnentreden van het bruids-
paar; bij het verlaten van de kerk na de viering. Indien 
u absoluut niet herkenbaar in beeld wilt komen, 
maak dit dan kenbaar aan de mensen die de  installa-
tie bedienen, dan kan in overleg een andere plaats in 
de kerk gekozen worden.

Hieronder een korte uiteenzetting van de mogelijk-
heden van de livestream-installatie:

Mogelijkheid 1: Besloten vieringen
De viering wordt opgenomen, alleen een beperkt aan-
tal mensen kan deze bijwonen in de kerk. Er is geen 
toegang voor derden tot opname.

Mogelijkheid 2: Beperkt toegankelijk, alleen te 
bekijken met toegangscode via internet
De viering wordt opgenomen en is alleen te bekijken 
door genodigden die een toegangscode hebben. Deze 
wordt vooraf door de parochie aan de genodigden 
per email toegestuurd. Via de link en de toegangscode 
kan op www.clustertabor.nl de livestream bekeken 
worden. Nadat de viering en dus de livestream is ge-
eindigd is deze niet meer terug te kijken. Deze keuze 
wordt gemaakt als er een groep mensen is, die niet in 
de gelegenheid is om in persoon bij de viering aanwe-

zig te zijn. Deze groep genodigde mensen is dan in de 
gelegenheid om elders live mee te kijken. Toegang tot 
het internet is wel noodzakelijk.

Mogelijkheid 3: Volledig toegankelijk, te bekijken 
via internet
De viering wordt opgenomen en is vrij te bekijken 
door iedere geïnteresseerde.  Via de link op www.
clustertabor.nl kan de livestream bekeken worden of 
men kan op een later tijdstip terugkijken. Aan de pe-
riode van terugkijken op een later tijdstip is een maxi-
male termijn gekoppeld. Toegang tot het internet is 
wel noodzakelijk.

Uitvaart of huwelijk in beeld brengen
In deze digitale maatschappij worden er steeds meer 
momenten vastgelegd of foto en video. Dit kunnen 
dierbare documenten zijn van gelegenheden die 
meestal niet over te doen zijn, zoals een uitvaart of 
huwelijk. Met onze livestream-installatie bieden wij 
de mogelijkheid om een huwelijk of uitvaart in beeld 
te brengen en zo voor uzelf een waardevol document 
beschikbaar stellen om later nog eens terug te kijken 
en te beluisteren.  

Kosten
De kosten voor alle bovengenoemde mogelijkheden/
opnamen zijn € 295,-. Er moet altijd iemand vanuit de 
kerk aanwezig zijn die de apparatuur kan bedienen 
en de opname kan verzorgen. In alle hierboven om-
schreven mogelijkheden is de opname beschikbaar 
voor degene waarmee daarover vooraf afspraken zijn 
gemaakt. 
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Ziekencommunie
Elke eerste donderdag van de maand is er de moge-
lijkheid 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 ont-
vangen. 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
Waarvoor dient de ziekenzalving? De bijbeltekst, 
waarop wij dit sacrament vieren luidt: “Is er iemand 
onder U ziek?: laat hij de presbyters van de gemeente 
roepen. Zij moeten een gebed over de zieke uitspre-
ken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 
Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal 
hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal 
het hem vergeven worden”. (Jacobus 5: 14-15) De kern 
van de ziekenzalving bestaat uit de handoplegging 
en de zalving van het voorhoofd en de handen met 
speciaal hiervoor gezegende pure olijfolie. Zo door-
trekt de Heer de zieke met zijn Geest en geeft Hij de 
zieke kracht. Vaak zien we dat de ziekenzalving een 
moment is, dat de zieke tot overgave komt, kracht 
en vrede in zijn binnenste ervaart. Wanneer de 
ziekte onomkeerbaar is en de dood niet lang meer 
op zich zal laten wachten, is dit sacrament voor 
de zieke en zijn naasten vaak een heel kostbaar en 
onvergetelijk moment. Dit sacrament is bedoeld 
om kracht en troost te geven aan een zieke, vooraf-
gaande 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 contact op met het parochiebureau of met 
pastoor M. Vankan om de uitvaart en/of avondwake 
te plannen. Zie ook speciale nieuwsbrief over uit-
vaart op www.clustertabor.nl. 

Rouwbegeleiding  “Nabij in rouw”
In het leven worden we op onverwachte momen-
ten geconfronteerd met het afscheid nemen van 
dierbaren.  Dit kan diepe rouwgevoelens met zich 
mee brengen. Maar ook bij echtscheidingen, verlies 
van gezondheid of een baan komen rouwgevoelens 
voor. Zo’n afscheid kan je enorm raken en enigszins 
uit evenwicht brengen. Belangrijk is om dan mensen 
om je heen te hebben die naar je verhaal luisteren en 
je ondersteunen in deze fase van je leven. De rouw-
verwerkingsgroep “Nabij in rouw” wil zo tot steun 
zijn op die verschillende momenten als verlies om 
de hoek komt kijken. Heeft u behoefte om erover 
te praten met iemand, dan kan een vrijwilliger van 
de rouwverwerkingsgroep u bijstaan met een luis-
terend oor. Het is mogelijk middels individuele ge-
sprekken of groepsbijeenkomsten met lotgenoten 
om uw ervaringen te delen. De vrijwilligers werken 
samen met de vijf parochies van cluster Tabor en 
zijn ook beschikbaar voor andere belangstellenden.

Contact voor rouwbegeleiding: 
- Baexem: Elianne Kamphuis 0475-459081  
- Heythuysen: Annie Janssen 0475-491312 of 
 Liesbeth Schroen 06-18257160
- Grathem: Annelies Verlinden 0475-401017
- Leveroy: Truus Kurstjens 0495-651563
- Algemeen: Pastoor M. Vankan 0475-475372

Stervensbegeleiding
De pastoor wordt vaak pas aan het einde van het 
leven bij een stervende geroepen. Toch is het heel 
waardevol om al eerder geestelijke en emotionele 
bijstand te ontvangen van mensen die ervaring 
hebben met het begeleiden van stervenden en hun 
naasten in de laatste levensfase. We nodigen u dan 
ook van harte uit om pastoor M. Vankan, em.-deken 
Th. Willemssen en een van onze contactpersonen 
hierbij te betrekken als u daar behoefte aan heeft.

Contact voor stervensbegeleiding:
- Pastoor M. Vankan, 0475-475372
- Assistent Th. Willemssen, 0475 - 531373
- Annelies Verlinden, 0475-401017
- Liesbeth Schroen, 06-18257160

Taizé vieringen
Zingen, stilte, ontmoeting, tot rust komen, medi-
tatie 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 
christelijke daad van naastenliefde. In een paro-
chie denken we aan de Zonnebloem, eetpunten, 
huiskamerprojecten, verenigingen en organisaties, 
Kerstactie, voedselmand-actie in de Advent-, Kerst- 
en Paastijd, de vastenactie en andere initiatieven. 
DiaNico is ontstaan uit parochiecluster Tabor in 
samenwerking met een groep enthousiaste vrijwil-
ligers: 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 donaties kun-
nen via bankrekening: Parochie Baexem NL 37 RABO 
01040 91 738 o.v.v. gift DiaNico. Inmiddels is er een sa-
menwerking ontstaan tussen Voedselbank Midden-
Limburg en DiaNico. In de parochiekerk van Baexem 
is een wekelijks uitgiftepunt voor Leudal ingericht.

Vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke 
plaats in binnen onze parochies. Zonder de inbreng 
van al deze mensen zouden onze parochies niet kun-
nen 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 vrij-
willigers wegens overlijden en ouderdom zijn wij 
nog dringend op zoek naar vrijwilligers.

De verschillende groepen vrijwilligers in onze paro-
chies zijn:
- Begraafplaats onderhoud 
- Misdienaars en Acolieten
- Interieurverzorging 
- Collectanten 
- Kosters 
- Zangkoren Cluster
- Lectoren 
- Bloemversiering 

- Cantoren 
- MOV groep
- Liturgiegroep 
- Pastorale ontmoetingen

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 uitvoering van je vrijwilligerswerk loop je ook 
risico’s. In overleg en samenwerking met het bisdom 
heeft de parochie een aantal verzekeringen afgeslo-
ten. Naast deze verzekeringen is ook de vrijwilligers-
verzekering 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 vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het 
maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligers-
werk 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

Installatie Kelpen-Oler

Zegening uitgiftepunt DiaNico Baexem

Inzegening strooiveld Grathem
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OMSCHRIJVING IN €

Grafrechten 20 jr:

Enkel 550 1)

Dubbel diep 550 1)

Dubbel naast elkaar 650 1)

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 € 175 en opslag  ruimen € 50.
Heythuysen 2): parochie levert de sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen € 500. 
Heythuysen 3): parochie levert sluitsteen, incl. plaatsen en beletteren. De kosten bedragen € 425.

Tarieven H. Missen en Vieringen  
vanaf 1 maart 2022

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   € 150.00
Doopsel €   35.00
Eerste Heilige Communie €   25.00
Vormsel €   25.00
Op verzoek priester van buiten 
het pastoraal team € 100,00
Kosten Livestream € 295.00

Korting op tarieven: Wie behoort tot een gezin, 
dat de laatste 4 kalenderjaren de aanbevolen kerk-
bijdrage van € 115,00 per jaar heeft betaald (of aan 
de parochie waarvandaan ze zijn verhuisd), is geen 

bijdrage verschuldigd voor een begrafenis, avond-
wake 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 ge-
stichte jaardienst voor een langere termijn vast te 
leggen in een Eucharistieviering tijdens het week-
end. De looptijd is 5, 10, 15, 20 jaar; de kosten zijn € 27,50 
per jaar.

Tarieven begraafplaatsen

Van toepassing is Begraafplaatsreglement per 
1-1-2018 met specifieke bijlage per begraafplaats. 
Tarieven zijn van toepassing 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 ver-
meld. Kosten hiervoor zijn op basis van afspraken 
met leverancier door rechthebbende. 
Verlenging grafrecht (na 20 jaar) kan telkens 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 gereser-
veerd dan wel een graf waarvan een gedeelte van 
de rechten zijn verstreken, kan tussentijds worden 
opgezegd. De (resterende) grafrechten worden ech-
ter 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 graf-
recht met een zodanige periode verlengd, dat ook 
voor de laatst begraven overledene gedurende mini-
maal 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.

Kerststal Heythuysen

Nicolaasretabel HeythuysenInzegening St. Servaaskapel Leveroy



BEDRAGEN BAEXEM GRATHEM HEYTHUYSEN KELPEN-OLER LEVEROY CLUSTER

Inkomsten in € 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

8000 Kerkbijdragen 13.701 13.883 8.521 7.332 39.708 43.131 9.328 10.132 10.098 10.178 81.356 84.656

80.. Collecten 1.366 2.117 1.788 1.143 5.619 5.609 845 910 1.343 951 10.961 10.730

80.. Misintenties 273 780 380 425 2.058 1.557 385 575 1.508 1.808 4.604 5.145

80.. Huwelijken/Uitvaarten 535 388 1.370 880 4.191 4.912 0 440 705 485 6.801 7.105

80.. Offerblokken - Kaarsen 1.143 1.183 1.089 1.388 6.966 6.613 1.072 1.297 1.265 1.092 11.535 11.573

80.. Overige bijdragen parochianen 886 313 435 140 702 1.364 60 100 482 388 2.565 2.305

82.. Bezittingen en beleggingen 14.649 8.250 18.162 17.705 7.232 4.020 159 1.811 4.177 3.386 44.379 35.172

84.. Begraafplaats 75 200 1.300 936 2.875 6.300 0 0 4.156 5.426 8.406 12.862

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

 Saldo (rood is nadelig) 11.776 18.197 5.655 8.681 52.607 47.870 12.227 12.387 598 5.773 82.863 92.080

TOTAAL 45.154 46.061 39.450 39.380 122.708 122.126 24.826 28.402 24.332 29.487 256.470 265.456

BEDRAGEN BAEXEM GRATHEM HEYTHUYSEN KELPEN-OLER LEVEROY CLUSTER

Uitgaven in € 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

40.. Persoonskosten 17.248 17.648 11.089 14.849 62.375 49.261 8.817 10.851 7.153 7.557 106.682 100.166

41.. Kosten onroerend goed 15.536 15.977 21.069 19.067 19.736 26.428 7.777 13.106 10.011 12.776 74.129 87.354

43.. Begraafplaats 1.488 1.030 80 310 6.093 7.868 1.702 394 1.130 1.066 10.493 10.668

44.. Bankkosten - Debetrente 194 230 160 119 331 301 99 83 239 205 1.023 938

45.. Kosten eredienst 1.128 1.403 1.039 1.186 7.038 5.241 1.563 1.133 1.252 1.526 12.020 10.489

46.. Kosten pastorale zorg 498 885 170 274 1.638 3.125 1.428 164 390 639 4.124 5.087

47.. Verplichte en vrijwillige bijdragen 5.974 6.269 3.997 2.288 14.004 17.757 1.055 1.794 3.804 5.018 28.834 33.126

48.. Beheer- en bestuurskosten 2.994 2.619 1.846 1.287 11.493 11.317 2.385 877 353 700 19.071 16.800

49.. Incidentele lasten 94 0 0 0 0 828 0 0 0 0 94 828

TOTAAL 45.154 46.061 39.450 39.380 122.708 122.126 24.826 28.402 24.332 29.487 256.470 265.456

 Financieel overzicht

Toelichting Financiën

In 2021 leek de wereld en ook onze kerk weer meer 
open te gaan na een jaar beheerst door Corona. In 
2020 waren de kerken lange tijd en ook met Kerstmis 
geheel gesloten. In het afgelopen jaar hadden we 
weer meer mogelijkheden, maar helaas zijn er veel 
beperkingen overgebleven. Hierdoor zijn de vierin-
gen veelal wel doorgegaan, maar was het bezoekers-
aantal gemiddeld laag. 

Dit heeft ook zijn weerslag op de clusterfinanciën. 
De kosten voor priesters, dirigenten en de vieringen 
zijn wel toegenomen doordat weer meer vieringen 
zijn gehouden, maar de opbrengsten uit de collecten 
zijn achtergebleven. Deze opbrengsten uit de col-
lecten waren in 2019 nog het dubbele. Dit proberen 
we mede op te vangen door de thuisblijvers ook via 
livestream een viering aan te bieden, maar de digi-
tale collecte-giften komen toch nog maar langzaam 
op gang. Er wordt veel naar de livestream gekeken, 
maar nog (te) weinig in de digitale collectemand via 
Givt gelegd. Bijzonder dank aan diegenen die wel op 
deze manier een bedrag doneren! Een goed voor-
beeld doet volgen! Uiteraard staat het eenieder vrij 
om op alternatieve manieren een bijdrage in col-
lecte of onderhoud te geven. Voor diegenen die dat 
structureel willen invullen mét belastingaftrek is er 
via de belastingdienst een formulier beschikbaar. De 
parochie helpt u hier graag bij. Neem contact op!

De meeste inkomstenposten zijn licht afgenomen. 
Gelukkig hebben we door een goed beheer van onze 
bezittingen via huur meer inkomsten kunnen ver-
werven dan vorig jaar. Ook door een goed beleid 
qua onderhoud van onze gebouwen zien we dat 
de kosten qua onderhoud nog verder afnemen. De 
staat van onderhoud is over het algemeen goed. Hier 
blijkt maar weer dat de inzet van vrijwilligers voor 
bestuur en onderhoud onmisbaar is. Meld u aan als 
ook u daar aan wilt bijdragen. We kunnen de inzet 
van iedereen gebruiken!

De kosten voor pastorale zorg zijn afgenomen. Dit 
is eigenlijk geen goed teken omdat we graag de pa-
rochianen en diegenen die onze hulp nodig hebben 
willen bereiken. In de huidige situatie zijn parochie-
bijeenkomsten niet haalbaar, maar wel proberen 
we de noden te lessen daar waar mogelijk. De voed-

selmand en DiaNico zijn daar een goed voorbeeld 
van die we van harte steunen. Een percentage van 
onze inkomsten wordt afgedragen aan het bisdom. 
Doordat de inkomsten teruglopen zien we deze af-
drachten ook afnemen. We hadden liever gezien dat 
beide posten zouden toenemen, dat is een inzet van-

1312

uit ons beleidsplan om daar verandering in te bren-
gen. In de afgelopen jaren hebben we toegewerkt 
naar een meer centrale administratie. Het parochie-
bureau in Heythuysen neemt steeds meer een be-
langrijke rol in binnen het cluster. Deze kosten zijn 
licht gestegen maar noodzakelijk voor een goede or-

ganisatie. Al met al is het totale beeld niet positief en 
worden reserves aangesproken. Het clusterbestuur 
hoopt dit jaar weer meer activiteiten te kunnen op-
zetten om de levendigheid van het cluster en vooral 
het geloof in stand te houden. Draagt u daar ook een 
steentje aan bij? Heel hartelijk bedankt.

Sint Liduina dagkapel Kelpen-Oler



PAROCHIE Doopsel H. 
Communie

Vormsel Huwelijk Avond-
wake 1)

Crematie-
dienst 2)

Uitvaart 3)

Baexem 3 0 0 0 0 0 5

Grathem 1 0 7 0 0 0 6

Heythuysen 8 21 0 0 4 1 15

Kelpen-Oler 0 5 10 0 0 0 1

Leveroy 0 0 0 0 1 0 4

Lief en leed: aantal ontvangen sacramenten 2021

Machtigingsformulier kerkbijdrage (formulier is ook via website te versturen)

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

Machtigt de aangekruiste parochie doorlopend tot wederopzegging: (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 vertrouwensper-
soon 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

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 kerkbezoek, trouwen, begrafenissen, 
collectes en stipendia. We zullen terug moeten naar 
de kern hoe we kerk moeten zijn. Meer gemotiveerd, 
meer actief betrokken, meer verdieping, meer aan-
sprekend. Een wezenlijk bestanddeel van “Geloven” 
is ”Vertrouwen” : zo willen we als Federatie Cluster 
Tabor onze inzet verstaan en realiseren: “In vertrou-
wen Christen zijn in ons dagelijks leven”.

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. Geloofsverdieping begint 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 aan-
dachtpunten:
1. Energiebesparing
2. Herbestemmen, verkleinen of afstoten van 

overbodige gebouwen
3. Marktconforme huur
4. Meer samen inkopen en offertes kritisch be-

oordelen
5. Met elkaar voor elkaar

3. Gerealiseerd in 2021:
1. Uurwerk kerkgebouw Grathem
2. Subsidie SIM 2021-2026 Kerk Grathem
3. Ledverlichting kerkgebouw Heythuysen
4. Livestream vieringen
5. Samenvoeging zangkoren
6. Lopende zaken, o.a. onderzoek herbestemming 

kerkgebouwen
7. Uniform cluster Tabor Misboekje
8. Federatie Cluster Tabor benaming per 1-1-2022
9. Parochiekantoor Kelpen-Oler naar centraal kantoor

Met elkaar voor elkaar

Kerkbalans 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 kerkgenootschappen samen in de Actie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdra-
ge. 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 sub-
sidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar 
ook het personeel en missionaire en maatschap-
pelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie 
Kerkbalans. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen 
kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de 
mensen om ons heen.
De kerkbijdrage regeling draagt een vrijwillig ka-
rakter. Dus u bent zelf vrij om de hoogte van uw bij-
drage te bepalen. Desondanks blijkt er behoefte te 
bestaan aan adviezen ter vaststelling van de hoog-
te van een redelijke bijdrage. De aanbevolen jaar-
lijkse kerkbijdrage is € 115,00. Algemeen geldt als 
uitgangspunt voor een redelijke bijdrage 1% van het 
netto gezinsinkomen. U kunt hiermee zelf bereke-
nen wat in uw situatie een redelijke bijdrage zal zijn. 

Geef slim, geef periodiek. Meer geven zonder meer 
te betalen? Geef een periodieke gift! Hoe werkt het? 
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 
1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent 
van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift 
gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra 
gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voor-
deel 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 pa-
rochie 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. 

Avondwake 1) zonder opvolgend uitvaartmis, Crematiedienst 2) zonder avondwake en/of 
uitvaartmis en moment van afscheid in aanwezigheid van een priester, Uitvaart 3) inclusief avondwake
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Vervolg machtigingsformulier kerkbijdrage

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

€                    ,                    

Indien een doorlopende machtiging voor u niet gewenst is dan graag zelf per bank een periodieke 
overschrijving doen naar voornoemde bankrekening van uw parochie”

Ingangsdatum:                                                                                                      

Datum:                                                                                                      

Handtekening:                                                                                                      

Dit ingevulde en getekende formulier kunt u inleveren bij het 
Parochiebureau van de betreffende parochie (zie bladzijde 4)

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 dat de nabestaanden zelf mogen 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                                                                                                                                                                     

 Handtekening:                                                                                                     
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O per maand
O per kwartaal (administratief de voorkeur)
O per half jaar
O per jaar
(aankruisen wat van toepassing is)


