JAARVERSLAG 2017

Inleiding
Deze verslagperiode kan voor Cluster Tabor in een notendop worden weergegeven als het
“jaar van erkenning”. Op initiatief van het DB is een duidelijk beleidsplan neergezet, zijn de
financiële Jaarrekeningen 2016 van de afzonderlijke parochies tijdig ingestuurd naar het
bisdom en is samen met alle bestuursleden een begin gemaakt met de uniformering in
aanpak van beleid op gebied van pastoraat en organisatie. Communicatie blijft een belangrijk
en kostbaar goed; mede hierdoor is het onderling vertrouwen in elkaars bestuurlijk
functioneren gegroeid.
Pastoraal en liturgie
Op 9 december 2017 is Pastoor Marcus Vankan al 5 jaar onze parochieherder en
voorganger in deze ontwikkelingen.
De pastorale zorg en de vrijwilligersactiviteiten in onze parochies verlopen naar behoefte.
Daarnaast is er aandacht voor een actieve rol door de Kerngroepen in onze parochies. Deze
vraagt om voortdurende aandacht en bijstelling waar nodig.
In Heythuysen wordt dagelijks met uitzondering van de vrijdag een H. Mis gelezen, waartoe
alle parochianen van het cluster de mogelijkheid hebben deze, evenals het rozenkransgebed
en het kerkelijk avondgebed (vespers) met aanbidding door het jaar, te bezoeken.
Elke zondag wordt er een vesperdienst met aanbidding verzorgd in de H. Nicolaaskerk,
De tweemaandelijkse Taizé-vieringen in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen worden door een
redelijk aantal mensen bezocht. Vaak met een kern van 16 mensen.
Op liturgisch vlak hebben meerdere initiatieven een vaste plek op de kalender, o.a. de
Mariavieringen in de maanden mei, augustus, en oktober, de viering voor de Poolse
gemeenschap op hoogtijdagen in de kerk te Heythuysen, de St. Jans-viering in Baexem, de
Liduina-viering in Kelpen-Oler, de Antoniusviering in Heythuysen, de viering bij Zorghoeve de
Port en de St. Maartens-vieringen.
Pastoor M. Vankan kan gelukkig een beroep doen op enkele emeriti om zo de
weekendmissen en uitvaarten draaiende te houden.
Op het gebied van jeugd- en jongerenwerk zijn twee gezinsmiswerkgroepen actief in
Baexem en Heythuysen, bestaande uit enthousiaste ouders. Daarnaast verzorgt een klein
groepje ouders in Leveroy de Kerst- en Paasviering.
De coördinatie van de communie- en vormselvoorbereidingen van de schoolkinderen loopt
voor het hele gehele cluster vanuit een centrale organisatie, in goede samenwerking met
pastoor Vankan. De communie- en vormsellessen, resp. godsdienstlessen worden door onze
Pastoor samen met een coördinator afhankelijk van de school tijdens of na schooltijd op
school gegeven.
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Communicanten volgen 16 lessen en worden bij zeven gezinsmissen verwacht. De
vormelingen volgen negen lessen. Het vormsel werd in 2017 toegediend door vormheer
Franssen en Mgr. Schnackers.
Naast bestaande avondwake-groepen volgen vrijwilligers de cursus rouwverwerking en
ziekenbezoek, die verzorgd wordt vanuit het Bisdom. Zo kunnen zij na afloop van deze
cursus in de desbetreffende parochies de priesters terzijde staan bij hun pastorale taken en
vormen zij een onderdeel van de diaconale groepen.
Het pastoraal team biedt op verschillende tijden verdiepingsavonden aan, waaraan meerdere
parochianen deelnemen.
Verder is een gezamenlijke clusterviering en samenkomst geweest voor de verzorgers van
de rouwverwerkingsgroep uit de 5 parochies.
Elk jaar wordt getracht om op een meerdaagse bedevaartreis te gaan. In 2017 was dit
Napels en omgeving onder leiding van Pastoor Vankan.
Gezien de beschikbaarheid van voorgangers en de aanwezigheid van parochianen in de
afzonderlijke parochies is afgesproken om in de toekomst één clusterviering te houden op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 2de Kerstdag, 2de Paasdag en 2de Pinksterdag. Iedere
inwoner (kinderen en ouderen) in de 5 parochies wordt zo de mogelijkheid geboden om aan
“kwalitatief goede” vieringen deel te nemen en samen “kerk” te zijn !
Wat Diaconie betreft loopt de hulpverlening aan armlastigen door. In de vijf parochies is in de
voorbereidingstijd naar Kerstmis (Advent) en Pasen (Vastentijd) de Aktie voedselmand
gehouden in samenwerking met “Hert veur Limburg”. Zo worden medeparochianen uit ons
cluster voorzien ter lediging van een deel van hun noden.
Ook vond er voor de vierde keer de speelgoedactie plaats door de communicanten. 2017
ging het speelgoed naar de school van het Azc te Baexem.
Gesprekken met de Kerkkoren vinden plaats om terugloop en vergrijzing te bespreken.
Vormen van samenwerking welke kunnen bijdragen aan meer toekomstbestendigheid zijn
daarbij besproken.
Door herplaatsing voor vluchtelingen uit Eritrea (Koptische christenen) naar permanente
bewoning loopt de deelname aan de vieringen op zondagmorgen in de dagkapel van de kerk
in Baexem geleidelijk aan terug en is men per oktober 2017, in goed overleg met het Azc en
de parochie na twee jaar hiermee gestopt
In de vastentijd vonden wederom drie verdiepingsavonden plaats met als thema: Ouder
worden en dood.
Er is begonnen met elke maand Bijbellezen, de zgn Lectio Divina, met een groepje van ca.
13 parochianen.
Bestuur Cluster Tabor
Algemeen
Het cluster kerkbestuur is 11x in vergadering bij elkaar geweest met uitzondering van de
maand augustus. Voorafgaand is er een bijeenkomst van het Dagelijks bestuur.
De samenwerking binnen het kerkbestuur verloopt respectvol. Door het wegvallen van
kerkbestuursleden worden de taken herverdeeld en wordt gezocht naar kundige vervangers
om overbelasting te voorkomen.
Beleid:
Begin 2016 is het beleidsplan 2016-2020 goedgekeurd. Ter uitvoering van het beleidsplan
2016-2020 zijn er 5 werkgroepen actief.
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Cluster activiteiten
Liturgie/Catechese/Diaconie:
- invulling dagelijkse kerkdiensten/centralisatie
- roosterinvulling geestelijkheid in de 5 parochies
- invullen doopzondagen, communie- en vormselvieringen in de parochies
- wekelijkse catechese-lessen op de basisscholen
- geloofsverdiepingsavonden in de vastentijd
- elke maand Bijbellezen, Lectio Divina.
- actualiseren parochieregisters
- afspraken rond rouw- en trouwdiensten
- bijdrage aan dekenale afscheidsviering bisschop Wiertz
- feestelijke viering 50-jarig priesterfeest em. Deken Th. Willemssen
- activiteiten rouwverwerking en stervensbegeleiding
- gesprekken over inzet videotechnologie met als doel kerktelevisie thuis in hun woonkamer
- jaarlijkse Kaski-tellingen kerkbezoek tijdens enkele weekeindvieringen
- begonnen is er met de zgn Bach concerten (cantates) in de kerk van Heythuysen
- Oktober Bedevaartreis naar Napels.
- Hert veur Limburg maakt gebruik van het parochiezaaltje in Kelpen-Oler
- Viering 400 jaar bestaan Parochie H. Barbara Leveroy op 11 juni 2017
- Meiviering Zij/actief kring Weert in Leveroy
- Clusterviering Maria ten Hemelopneming in Grathem op 15 augustus 2017
Personeel en organisatie:
- clusterorganisatie verder uitbouwen
- regulier overleg vieringen met kosters, misdienaars, lectoren en collectanten
- deskundigheid genereren o.a. media/PR, vrijwilligers
- invulling van bemiddelende rol in voorkomende gevallen
- belang en functie van parochiebureau
- opzet functionaliteit cluster kerkbestuur (grote lijnen)
- begeleiden Kerngroepen per parochie, taakvervulling (lokaal)
- invulling samenwerkingsvormen, o.a. zangkoren (repetities en vieringen/centralisatie)
- consequenties met betrekking tot binnengekomen werkkosten-regeling Bisdom
(arbeidscontracten),
- VOG verklaring (nieuwe dienstverbanden vrijwilligers), regeling vrijwilligersvergoeding
- organisatie “dank-je-wel” avonden voor de vrijwilligers
- misdienaarsuitje op 16 juni naar Blote voeten pad.
- uitstapje bestuur naar museum Sjra Wijen te Kelpen-Oler
- werkgroepen beleidsplan 2012-2016
Financiën:
- afwerking jaarrekeningen 2016 / financiën +administratie 2017
- uniformering van regelingen en afspraken
- voorstellen kostenreducties o.a. ten gevolge van teruggang in ontvangsten
- jaarlijks terugvragen energiebelasting bij de Belastingdienst
- verantwoording kosten door Dekenaat aan de parochies
- opzet voor verdere uniformering tarieven voor alle parochies
- verdeling personeelskosten en gezamenlijke kosten over de 5 parochies.
- aanzet tot invoeren van nieuw boekhoudprogramma Exact online
Gebouwen en Begraafplaatsen:
- centraal aanvragen offerten voor bouwkundige werkzaamheden
- planning en uitvoering restauratiewerkzaamheden monumenten Grathem en Heythuysen
- vergelijk in onderhoud gebouwen
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- voorbereiding meerjarenplan onderhoud gebouwen voor hele cluster
- MJOP opgezet voor parochiekerk Kelpen-Oler
- aanpassen voortuin pastorie Heythuysen
- inventarisatie roerend religieus erfgoed in onze 5 kerken en opgeslagen in database
- contractafspraken pacht en huur kerkelijke eigendommen
- een gemeenschappelijk begraafplaatsreglement is opgesteld en door het bisdom
goedgekeurd
- afspraken (risico-)verzekeringen gebouwen
- verbeteren geluidsinstallaties in de parochiekerken Baexem, Grathem en Heythuysen.
- definitieve afwikkeling grondzaken ’t Huitje leveroy
PR en Communicatie
- Nieuwsbrieven: In 2017 zijn 4 nieuwsbrieven uitgegeven. Tevens is met Kerstmis de eerste
kindernieuwsbrief verspreid, met name onder de communicanten en basisscholen.
- Website: De Clusterwebsite wordt regelmatig voorzien van actuele informatie. Eind 2017
waren er ca. 80.000 bezoekers geregistreerd.
- Bij gelegenheden openstelling kerkgebouwen: o.a. kermiszaterdag
- Cluster-Informatiebijeenkomst:
Op 21 november heeft de 4 e openbare parochiële info-avond plaatsgevonden in Baexem.
Hier is, uitgaande van beleidsplan, actuele informatie verstrekt over pastorale, financiële en
bouwkundige zaken aan de aanwezige parochianen. Er waren ca. 40 bezoekers.
- Parochiegids: Ook dit jaar is er weer een parochiegids uitgegeven met veel informatie over
activiteiten, vieringen, lief en leed, financiën/kerkbijdrage.
Afsluitend
In 2017 heeft het clusterkerkbestuur verder gewerkt aan de uitvoering van zaken, zoals
vastgelegd in het beleidsplan voor de komende 5 jaren. Voor de vorming van beleid blijft het
van belang te weten welke ontwikkelingen zich voordoen in de maatschappij en of en hoe die
van invloed (kunnen) zijn op de parochie. Met name het overleg binnen de Kerngroepen en
de samenkomsten met parochianen zijn hierbij in belangrijke mate onderdeel van gesprek..
De cluster werkgroepen overleggen regelmatig om mede een concrete en praktische
invulling te geven aan de omschreven acties en doelen.
Belangrijk aandachtspunten zijn:
- het opzetten van “kwalitatief goede” aantrekkelijke vieringen waarin koormuziek en
samenzang een belangrijk onderdeel vormt.
- uitbouwen van verdere vormen van samenwerking voor de toekomst om zo het hoofd te
kunnen bieden aan de komende ontwikkelingen.

Heythuysen, 16 april 2018.

Namens het cluster Tabor,
Pastoor Marcus Vankan,
Pastoor Clusterparochies

Dhr. Jean Leveau,
Secretaris
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