
Bijzonderheden Cluster informatieavond op 6 oktober 2022 

Thema op deze clusteravond: “Vitaliteit van ons cluster Tabor” 
Plaats: Cultureel centrum de Bombardon Heythuysen      19.30 – 21.45 uur 
Beamer beschikbaarheid: goed werkend met groot projectiescherm en alom leesbaar 
Geluid: vaste microfoon werkt goed, wel enig gebrom 
Mobiele microfoons niet of slecht werkend; 2 microfoons besteld, slecht 1 aanwezig 
Registratie bezoekers op aanwezigheidslijst in spiegelzaal 
Verzorging: koffie met vlaai (op tafels) bij binnenkomst.  
Daarna vervolgronde met koffie en laatste ronde met anders 
 
Aanwezig: ca 60 personen incl. 7 clusterbestuursleden, Gerhard Reuling afwezig (corona) 
Gerealiseerd tijdschema: 
19.30 uur openingsgebed door pastoor Vankan; verwelkoming door Mariëlle (doel cluster 
info avond  en mededelingen van orde) 
 
19.35 uur Presentatie Pastoor Vankan: Pastoraal 
- korte opsomming activiteiten van afgelopen jaar 
- verzoek aan vrijwilligers: geef e-mail adressen door (bereikbaarheid) 
- verdiepingsavonden: uitnodigingen aan ouders van communicanten en vormelingen 
- constatering: er is een priestertekort, maar het tekort aan vrijwilligers is veel nijpender. 
Terugloop in aantal vanaf 2012 zijnde 500 naar nu 240 vrijwilligers 
- nu 2 koren: verder ook vieringen met cantors/organisten en muziekverenigingen 
- geldmiddelen: vervallen Gemeente subsidie, scheiding van kerk en staat, genereren 
middelen uit andere bronnen 
- invloed corona: proces van intensiever contact met gemeenschap bespoedigd (Livestream)  
 
19.55 uur Presentatie financiën door Evert Bergervoet (v.w. afwezigheid Gerhard Reuling) 
- meerdere speciale activiteiten, o.a. reparatie H. Hartbeeld Baexem met kundige vrijwilliger 
- Livestream: bereikbaarheid parochianen voor volgen vieringen neemt hierdoor steeds toe . 
Oproep aan vrijwilligers: Behoefte aan Livestream operators, s.v.p. opgave geïnteresseerden 
- Terugloop inkomsten: door afname kerkbezoek en wegvallen kerkbijdragen (overlijden, 
uittredingen) , kosten besparingen wegen niet op tegen inkomsten daling 
 
20.15 uur Presentatie Pastoor Marcus Vankan: “Vitaliteit” 
- kerkgangers tellingen: blijven doorlopen 
- gemiddeld kerkbezoek: in zaterdag avond viering Heythuysen teruggelopen; gevolg corona  
- Tekort aan vrijwilligers is een maatschappelijk probleem. Verenigingen kampen met, 
ervaren dezelfde ontwikkeling 
20.35 uur pauze 
20.55 uur presentatie Kerkenvisie door Evert Bergervoet 
- deze presentatie bevat vingeroefeningen en voorstellen, ontwikkeld met informatie 
opgedaan in gesprekken met parochianen, kerngroepen, externe deskundigen en tijdens de 
Heisessie kerkbestuur en overleg met Bisdom Roermond 



- de tijd zal moeten uitwijzen welke oplossingsrichting hieruit voortvloeit 
21.20 uur Vragen, opmerkingen, adviezen: 
- Hoe gaat kerkbestuur om met energiekosten op korte termijn ? 
Antwoord: voor komend jaar nog een vast contract, waardoor de eerst zorg is gevangen. 
Kerkbestuur heeft plan opgezet voor het meten van de werkelijke energieverbruiken per 
jaargetijde per kerkgebouw, d.w.z. noteren van standen bij opstart verwarming tot moment 
van afschakelen. Keerzijde van de medaille is dat stoken in kerkgebouwen nodig blijft 
(isolatie in gebouwen ontbreekt) 
- Kunnen kerkgebouwen niet gesloten worden in de komende 4 maanden van de 
winterperiode ? 
Antwoord: in kerkgebouw ontstaat vocht bij niet verwarmen, bovendien is interieur 
verwarmen nodig voor conserveren houtwerk 
- Wie doet verbouwen van de kerkgebouwen? 
Antwoord: met diverse partijen is overleg (offerte). Kerkbestuur verkoopt, doet de 
verbouwing niet zelf 
- Wat gebeurt met de 3 luidklokken uit de kerktoren van Baexem ? 
Antwoord: deze worden verwijderd uit de toren. Plan is om deze te plaatsen in het portaal 
om te behouden voor de gemeenschap 
- Waarom niet ophangen een aparte (nog te realiseren) klokkentoren ? 
Antwoord: dit is voorlopig niet de bedoeling 
- Kan er bij onttrekking aan de eredienst een klokken carillon gerealiseerd worden ? 
Voorstel uit parochie Baexem: breng ev. de 3 klokken terug op de Klokkenberg (de oude plek 
van de parochiekerk) 
Antwoord: dit zijn allemaal kansrijke plannen en mogelijk ook technisch haalbaar 
- Bij een vroegere restauratie van het kerkgebouw in Heythuysen is het uurwerk aan de 
Gemeente en hergebruikt.  
Voorstel uit parochie Heythuysen: mogelijk dat hergebruik nu ook weer mogelijk is  
- wanneer zijn de data van de informatie avonden gepland ? 
Antwoord: het wachten is op de goedkeuring door het Bisdom. In gesprekken met de vic-
generaal Harrie Quadvlieg zijn deze plannen ook aan de orde geweest. Deze plannen zijn het 
Bisdom toegestuurd. De Priesterraad zal hierover een advies uitbrengen en dan is het 
wachten op wat het Bisdom er van vindt. Zodra hier antwoord van binnenkomt kunnen 
informatie avonden worden gepland. Alle inwoners/parochianen kunnen tijdens deze 
avonden ideeën inbrengen. Vervolgens komt er dan weer een officiële hoorzitting waar weer 
ideeën kunnen worden ingebracht. Al deze informatie wordt in de uiteindelijke plannen 
verwerkt en teruggekoppeld. 
Dan zijn we ca 2 à 3 jaar verder en kunnen de kerkgebouwen pas aan de eredienst worden 
onttrokken. Tot zolang blijven de kerken open en worden vieringen aangeboden (tot aan de 
bouw) 
- Is het mogelijk om buiten de sociale media om informatie door te geven, m.n. aan de 
mensen die minder begaafd zijn in de werking ermee en/of er geen gebruik maken ? 
Antwoord: de ervaring bij de communiebezoeken is dat ook oudere mensen goed voorzien 
zijn van sociale media gebruik. In de dagkapellen liggen stapels Nieuwsbrieven, die deels 
blijven liggen. Verzoek: neem deze mee ook voor mensen in uw omgeving !!! 



Verder is automatische (gratis) toezending van de Nieuwsbrief mogelijk. Laat uw mailadres 
achter op en/of geef dit door aan het parochiebureau 
In de Nieuwsbrieven, met het verspreiden van flyers, info via facebook, ML5 en de website 
wordt steeds informatie gedeeld met de gemeenschap/parochianen 
- Laatste vraag: parochiaan heeft niets gehoord over de beschikbaarheid van de priesters. Hij 
is blij met de huidige pastores, maar maakt zich ernstig zorgen: Blijft onze huidige pastoor ? 
Antwoord Pastoor Vankan: dit jaar is hij 10 jaar in deze parochie. Hij heeft geen idee over 
zijn houdbaarheidsdatum en wat het Bisdom hem vraagt over inzet hier of elders. Het 
enthousiasme bij deze vrijwilligers  stimuleert wel om zijn werk hier af te maken 
21.40 uur afsluiting door Mariëlle: dank voor het aandachtig gehoor en de reacties op de 
getoonde presentatie. Dit alles kan nu rijpen ! Praat erover met  partners en mensen in de 
omgeving Alle gemaakte opmerkingen en ideeën zijn verzameld en worden tot plan 
verwerkt. Dit wordt dan weer gepresenteerd, zodra meer informatie mogelijk is.  
Kom dus naar de komende informatie avonden ! 
Tenslotte dank aan de presentators van vanavond en de samenstellers van de plannen. 
  
 
Heythuysen, 8 oktober 2022 


