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NIEUWS Corona

Beste parochianen

Pastoor Vankan draagt de H. Mis op

Er is op 21 april 2020 geen wijziging gekomen op de
maatregelen, die al op 23 maart door de
Nederlandse bisschoppen zijn afgekondigd. Dit
betekent dat er in ieder geval tot 1 juni géén
publieke vieringen mogen plaatsvinden, het
uitreiken van de communie is niet mogelijk, alleen
vieringen houden met een zeer beperkt aantal
aanwezigen. Hoe het na 1 juni eruit gaat zien en of
we in als parochianen weer bijeen mogen komen in
de kerk is nog afwachten.
Gelukkig kunnen we nu door de samenwerking met
ML5
TV/Video
Collectief
wekelijks
de
zondagsvieringen in jullie huiskamer brengen. Help
elkaar om de viering ook daadwerkelijk te kunnen
volgen. Help de mensen die je kent en die niet zo
goed met de computer of i-Pad kunnen omgaan.
Geef ook deze informatie door aan andere mensen
die geïnteresseerd zijn.

Elke dag bidt hij om zegen voor onze parochies en alle
mensen, ook daarbuiten.
Neem er thuis ook de tijd voor of bezoek jullie dagkapel.
Gelukkig beschikken we in deze moeilijke tijd over een
dagkapel in elke parochiegemeenschap.
Een plek om samen tot Onze Lieve Heer en tot Maria te
bidden voor bescherming en een goede afloop.
Hier treft u ook deze nieuwsbrief aan. Neem deze gerust
mee als u de nieuwsbrief niet digitaal ontvangt.

Het dagelijks Evangelie
Via de startpagina van onze website www.clustertabor.nl
kunt u naar het dagelijks Evangelie.

Parochiekantoren HH, GR en KO
Parochiekantoren blijven voor bezoek gesloten tot
nader bericht. Telefonisch contact op tijden dat
deze normaal open zijn en er bezetting aanwezig is.
Ook kan er contact zijn via de mail. Misintenties
kunnen ook worden opgegeven via het formulier op
de website.

Extra informatie
- Vieringen H. Sacramenten: tot 1 juni 2020 is er geen
doorgang van geplande vieringen van de eerste
heilige communies en vormsels. Zodra meer
duidelijkheid is over de situatie, wordt op dat
moment een nieuwe datum gepland voor de eerste
heilige communie. De communicanten krijgen nu
opdrachten ter voorbereiding thuisgestuurd.
-- Misstipendia: daar waar door parochianen reeds
missen besteld zijn, worden in overleg met de
betrokkenen (nieuwe) afspraken gemaakt. Meldt u
zichzelf als er nog geen afspraak is gemaakt.
Intenties kunnen ook gelezen worden in de heilige
missen, die door de pastoor door de week gelezen
worden in de H. Nicolaaskerk.
-De
ziekencommunie
kan
niet worden
rondgebracht, maar de verzorgingshuizen krijgen
speciale aandacht middels eigengemaakte kaarten.
Met andere zieken wordt contact gehouden.
- Sacrament van de zieken: de eerder door de
bisschoppen
uitgevaardigde
werkwijze
is
onverminderd van kracht; daar waar het mogelijk
is de ziekenzalving op een veilige wijze toedienen.

Dodenherdenking op 4 mei
Deze zal dit jaar via omroep ML5 te volgen zijn op 4 mei.

Oorlogsmonument in Heythuysen
"Ter nagedachtenis aan alle medeburgers die omkwamen
door oorlogsgeweld 1940 - 1945."

Vrede op aarde begint bij de
vrede in je eigen hart!

Agenda H. Missen uitgezonden op ML5 TV
Tot en met 1 juni zullen de heilige missen opgenomen worden m.m.v. Video Collectief Leudal
en ML5 TV. Dank u wel voor uw inzet om dit mogelijk te maken!
Na uitzending zijn de H. Missen ook te zien via onze website, de website van ML5 en YouTube.
3 mei

om 10, 11, 16 en 17 uur

Uitzending H. Mis 4e zondag van Pasen vanuit Kapel onder de Linden Thorn
10 mei

om 10, 11, 16 en 17 uur

Uitzending H. Mis 5e zondag van Pasen vanuit Baronsberg Baexem
17 mei

om 10, 11, 16 en 17 uur

Uitzending H. Mis 6e zondag van Pasen vanuit St Servaaskapel te Nunhem
24 mei

om 10, 11, 16 en 17 uur

Uitzending H. Mis 7e zondag van Pasen vanuit H. Nicolaaskerk Heythuysen
31 mei

om 10, 11, 16 en 17 uur

Uitzending H. Mis Pinksteren vanuit H. Nicolaaskerk Heythuysen

De Loretokapel of Kapel
Onder de Linden is een
kapel in Thorn, in 1673
gebouwd in opdracht
\van kanunnikes
Clara Elisabeth van
Manderscheidt
Blankenheim.
Eenvoudig gebouw met
zadeldak en ingang en
vensteromlijstingen van
hardsteen, in 1811
westwaarts uitgebreid met een hoger gedeelte. Interieur met rijk stucwerk, XVIII en 1813. Schilderingen 1813.
Inventaris: o.a. rijk gesneden altaar met aansluitende betimmering, 1673.

De Lourdesgrot in de Motte Baexem of Baronsberg, Deze ligt in het beekdal van de Haelense Beek naast het
vroegere omgrachte en verdwenen kasteel De Borg en nabij de nog bestaande kastelen Baexem en Exaten.

De Sint-Servaaskapel is een bedevaartskapel in Nunhem. Deze aan Sint-Servatius gewijde kapel ligt op een heuvel
vlakbij de Haelense Beek en werd in 1892 gebouwd.

De meimaand, Mariamaand:
Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand
waarin Maria feestelijk wordt geëerd. Maar waar komt die devotie, die
verering van Maria, de moeder van Jezus, eigenlijk vandaan?
De naam van de maand mei is afgeleid van de Griekse godin Maia. Die
naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en staat voor vruchtbaarheid,
ontluikend leven, liefde. Maria is geleidelijk aan in het leven van de
gelovigen een vooraanstaande plaats gaan innemen. Daar is de eretitel
‘Moeder van God’ bijgekomen.
Maria is door alle eeuwen heen een voorbeeld geweest voor vele
katholieken. Bij Maria vinden we steun om vol te houden, net zoals zij
dat gedaan heeft!

Het geluk van een
kind begint in het
hart van de moeder

In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een
speciale encycliek aan de Mariamaand mei. Daarin schrijft hij, dat
Maria de weg is, die ons leidt naar haar zoon Jezus. Daarmee sluit de
Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot
Pinksteren duurt.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of gebeurtenis uit
het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee
maanden aan de Moeder van God toegewijd: mei en oktober. De
meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de
Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van
het Mariagebed Weesgegroet. Ook staat mei bekend als de maand van
de Mariaprocessies en de bedevaarten naar Maria-oorden.
In cluster Tabor wordt, traditiegetrouw, begin mei een openluchtmis
gehouden bij de Lourdesgrot aan de Baronsberg in Baexem. Dit jaar zal
dat anders zijn dan de vorige jaren.
De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.
Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Gebed tot Maria
Maria leeft in elke mens die in eenvoud en dienstbaarheid ja zegt.
Maria leeft in elke mens die ja zegt, zelfs al wordt er van hem veel gevraagd.
Zij leeft in elke mens die in het kleine leven van elke dag durft geloven in dat woord:
vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.

Overweging door pastoor, in de meimaand
“Maria breit den Mantel aus”. Het is een oud Duits Marialied, schriftelijk daterend uit 1640. Mariabeelden waren vaak
voorzien met een prachtige mantel. Zoals nog steeds bij het OLV Sterre der Zee beeld in de OLV basiliek te
Maastricht.
Een mantel biedt bescherming, tegen regen en kou. Het verwarmt. Een mantel geeft ook status weer. Denkt u maar
eens aan de heilige Martinus die een grote rode mantel draagt vanwege zijn officiersrang in het leger. Hij deelt die
mantel in tweeën om de bedelaar die in nood was te verwarmen. Door een deel van zijn status af te staan, geeft hij
een medemens een stukje menselijkheid.
De moderne mantels die we in deze dagen zien, zijn de in groen of blauwe plastic mantels die de zorgverlening of
de priester nu draagt om zich te beschermen tegen het corona. Veilig ingehuld, haast anoniem staat hij of zij een
zieke of zelfs stervende bij. Een stukje waardigheid in een benauwde en angstige tijd, ondanks dit pak.
In de meimaand denken we vaak aan Maria. We bezoeken een kapelletje, steken een kaars aan, of bidden wellicht
de rozenkrans. We zoeken troost bij een moeder. Ik weet niet hoe dat bij u was, maar als ik tijdens mijn jeugd iets
had uitgespookt of ik was verdrietig,
ging ik altijd eerst naar mijn moeder.
Moeders zijn vaak wat begripvoller,
Woordzoeker
zachtaardig en niet zo snel boos.
Wat heeft Maria in haar leven niet aan
moeilijkheden, beproevingen en lijden
doorstaan. Haar zoon als klein kind
kwijtgeraakt in de drukte en terug
gevonden in de tempel. Uiteindelijk
haar zoon ziet sterven aan het kruis.
De uiterste vorm van liefde: Zijn leven
gegeven voor ons. Via Maria mogen
wij naar Christus. Zij is diegene die
verwijst naar haar Zoon.
Een gelovig woord, een hoopvol woord
van ons als gelovige doet wonderen.
“Ik kom om het lijden te verlichten”,
sprak Maria in Banneux toen zij daar
verscheen aan een klein meisje van
twaalf jaar in 1933. Dat is de gang van
Maria tot ons.
Zij geloofde in barmhartigheid, in
elkaar zien staan, in elkaar helpen
als het begin van die betere wereld
die God beloofd had.
Twee duizend jaar geleden begon haar
kaarsje te branden, klein en
onbeduidend.
Niemand en niets heeft dat kaarsje
ooit uit kunnen blazen, getuige de
ontelbare kaarsjes die voor haar iedere
dag worden aangestoken.
Kleine kaarsjes die ons er aan
herinneren dat we juist als zij maar
kleine mensen zijn, kleine mensen,
wel goed genoeg om ons te haasten
juist als zij als het er om gaat iemand
te helpen, om iemand te zien staan,
om barmhartig om te gaan met elkaar.

