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Inleiding
In 2015 is door het kerkbestuur verder gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking van
de 5 parochies, Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy, binnen het cluster
TABOR. In elke parochie afzonderlijk is de Kerngroep werkzaam en zorgt voor uitvoering van
de dagelijkse gang van zaken, al dan niet ondersteund door een parochieraad.
Voor de kerktoren in Baexem zijn samen met de gemeenschap akties op touw gezet (onder
andere The Passion op 5 april en het St.Jansfeest op 31 mei) om hiermee, naast
verzekeringsuitkeringen en verstrekte overheids- en Bisdomsubsidies, zo veel als mogelijk
de reparaties te kunnen bekostigen. De reparatiewerkzaamheden zijn halverwege het jaar
volledig uitgevoerd.
Pastoraal
Onder de inspirerende leiding van Pastoor Marcus Vankan met assistentie van em. deken
Th. Willemssen en em-pastoor Verdonschot (Leveroy) zijn weer diverse ver(her-)nieuwde
initiatieven ontplooid,
In Heythuysen wordt dagelijks een H.Mis gelezen, waartoe alle parochianen van het cluster
de mogelijkheid hebben deze te bezoeken, evenals het wekelijks rozenkransgebed en het
kerkelijk avondgebed (vespers) met aanbidding. De tweemaandelijkse Taizé-vieringen in de
H. Nicolaaskerk te Heythuysen worden goed bezocht. Om de band te verstevigen met
parochianen wordt er met tijden in enkele parochies op zaterdag en/of zondag aansluitend
aan de eucharistie-viering koffie geschonken in de desbetreffende parochiezalen.
Op liturgisch vlak hebben meerdere nieuwe initiatieven hun beslag gekregen door de
verenigingen in de dorpskernen intensiever bij de missen te betrekken. Een voorbeeld
hiervan zijn de Mariavieringen in de maanden mei, augustus, en oktober, evenals de viering
door de Poolse gemeenschap op Paaszaterdag en 1e kerstdag in de kerk te Heythuysen.
Ook de Liduinaviering en de kermismis in de buitenlucht trekken veel belangstelling.
Op het gebied van jeugd- en jongerenwerk is in de parochies Baexem en Heythuysen de
gezinsmiswerkgroep actief, bestaande uit enthousiaste ouders.
Met ingang van dit jaar verzorgt de coördinatrice de communie- en vormselvoorbereidingen
van de schoolkinderen in het hele gehele cluster Tabor, in goede samenwerking met pastoor
Vankan. Communicanten volgen naast de catechese op school samen met de ouders acht à
negen gezinsmissen die mede bedoeld zijn als voorbereiding op de communie.
Met de directies van de basisscholen binnen het cluster zijn voor de komende jaren
afspraken gemaakt over de invulling binnen schooltijd van de communie- en vormsel
(godsdienst-)lessen door onze Pastoor.
Naast bestaande avondwake-groepen volgen vrijwilligers de cursus rouwverwerking en
ziekenbezoek, die gegeven 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
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vormen zij een onderdeel van de diaconale groepen. Pastoor Vankan heeft plaatsgenomen
in een Bisdom denktank over catechese projecten.
Het pastoraal team biedt op verschillende tijden verdiepingsavonden aan, waaraan meerdere
parochianen deelnemen. Verder is de mogelijkheid gegeven voor samen op reis te gaan
naar Israel onder leiding van em. deken Th Willemssen.
In oktober is een pelgrimage-reis geweest naar Italie met deelname van 27 pelgrims.
Gezien de beschikbaarheid van voorgangers en de aanwezigheid van parochianen in de
afzonderlijke parochies wordt overwogen om in de toekomst één cluster viering te houden op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 2e Kerstdag. 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 is hulpverlening aan armlastigen opgestart. Sinterklaas aktie voor de
Kinderafdeling in Ziekenhuis Laurentius Roermond. De vormelingen hebben als
vormselproject een weeshuis in Kenia financieel ondersteund. In de 5 parochies vindt er in
de voorbereidingstijd naar Kerstmis de Aktie voedselmand plaats ter ondersteuning van de
Voedselbank. Zo worden medeparochianen uit ons cluster voorzien ter lediging van een deel
van hun noden.
In Grathem is de onderscheiding van de Gregoriusvereniging opgespeld bij Tiny Reijnders,
voorzitter van het kerkelijk zangkoor.
Em. deken Willemssen heeft het Ereteken van Verdienste van de Poolse President
opgespeld gekregen vanwege de inzet voor in de jaren ’80 (Deken Heuvelmans) opgestarte
voedseltransporten in het kader van de Aktie “Roermond helpt Polen”.
Pastoor Buijs heeft zijn 50-jarig priesterfeest gevierd op 25 april 2015 te Kelpen-Oler.
Bestuur Cluster Tabor
De samenwerking binnen het kerkbestuur verloopt bemoedigend en de taken zijn goed
verdeeld. Voor de 3 oud kerkbestuurders parochie Baexem is ontslag aangevraagd en het
Bisdom heeft hen dit eervol verleend. Inmiddels is uit de parochie Baexem een nieuw
bestuurslid (kennis van financiën) toegetreden en de benoemingsaanvraag is hiervoor bij het
Bisdom ingediend.
Op 7 juni jl is bestuurslid Frans Kurstjens ons ontvallen. Een tragische verlies voor alle
nabestaanden, de parochie Leveroy en cluster Tabor. Frans was iemand die heel goed kon
luisteren en binnen het clusterbestuur zijn we mede door hem meer naar elkaar gaan
luisteren. De door dit verlies ontstane bestuursvacature (eigendommen) is inmiddels
ingevuld en de benoemingsaanvraag is hiervoor bij het Bisdom ingediend.
In november heeft de 2e openbare parochiele info-avond plaatsgevonden in Baexem. Hier is
het concept-beleidsplan gepresenteerd. Ook is informatie verstrekt over pastorale, financiële
en bouwkundige zaken.
Cluster activiteiten
Het cluster kerkbestuur is 10x in vergadering bij elkaar geweest met uitzondering van de
maanden juli en augustus. In deze overlegstructuur zijn diverse zaken aan de orde geweest
en afspraken gemaakt.
Liturgie/Catechese/Diaconie:
- invulling dagelijkse kerkdiensten/centralisatie
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- roosterinvulling geestelijkheid in de 5 parochies
- invullen doopzondagen, communie- en vormsel-vieringen in de parochies
- wekelijkse catechese-lessen op de basisscholen
- geloofsverdiepingsavonden in de vastentijd
- actualiseren parochieregisters
- afspraken rond rouw- en trouwdiensten
- activiteiten rouwverwerking en stervensbegeleiding
- gesprekken over inzet videotechnologie met als doel kerktelevisie thuis in hun woonkamer
Financiën:
- afwerking financiën/jaarrekeningen/administratie
- uniformering van regelingen en afspraken
- aanschaf/gebruik Navision pakket
- voorstellen kostenreducties o.a. ten gevolge van teruggang in ontvangsten
Gebouwen en Begraafplaatsen:
- centraal aanvragen offerten voor bouwkundige werkzaamheden
- planning en uitvoering restauratiewerkzaamheden monumenten Grathem en Heythuysen
- vergelijk in onderhoud gebouwen
- afwerking reparatie kerktoren Baexem
- afwerken brandschade aan pastorie Baexem
- afwerken inbraakschade aan pastorie en kerkgebouw Kelpen-Oler
- voorbereiding meerjarenplan onderhoud gebouwen voor hele cluster
- aanpassen keuken pastorie Heythuysen
- aanplanting kerkhof Baexem
Personeel & Organisatie:
- clusterorganisatie verder uitbouwen
- deskundigheid genereren o.a. media/PR, vrijwilligers
- invulling van bemiddelende rol in voorkomende gevallen
- belang en functie van parochiebureau
- begeleiden Kerngroepen per parochie, taakvervulling
- invulling samenwerkingsvormen, o.a. zangkoren (repetities en vieringen)/centralisatie
- consequenties met betrekking tot binnengekomen werkkostenregeling Bisdom
(arbeidscontractanten), VOG verklaring (nieuwe dienstverbanden vrijwilligers), regeling
vrijwilligersvergoeding
- organisatie “dank-je-wel” avonden voor de vrijwilligers
- samenstellen werkgroep begraafplaatsen
- beleidsplan 2012-2016
Afsluitend
Gedurende 2015 heeft het clusterkerkbestuur actief gewerkt aan de clustervisie voor de
komende 5 jaren. Voor de vorming van beleid is 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 geweest. Met de uitkomsten daarvan is
een concept beleidsplan 2016-2020 samengesteld met doelen en actiepunten. De vervolg
actie is om met inbreng van werkgroepen 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
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samenzang een belangrijk onderdeel vormt.
- verdere vormen van samenwerking voor de toekomst. Binnen de Kerngroepen zal moeten
worden nagegaan of en hoe men deze samenwerking wil uitbouwen om zo bestand te zijn
tegen de toekomstige ontwikkelingen.
Heythuysen, 30 december 2015.
Namens het cluster Tabor,
Pastoor Marcus Vankan,
Pastoor Clusterparochies

Dhr. Jean Leveau,
Secretaris
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