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NIEUWS Corona

Beste parochianen
Vanaf 1 juni (Tweede Pinksterdag) mogen er weer
eucharistievieringen met maximaal 30 personen
plaatsvinden. Vanaf zondag 14 juni (Sacramentsdag) mag
ook weer de communie worden uitgereikt. Vanaf
1 juli worden mogelijk vieringen tot 100 personen weer
toegestaan.
Bij alle verruimingen blijven wel tal van
voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen van het RIVM
gelden.
In het protocol van de bisschoppenconferentie is ook
voor alle andere sacramenten, bedevaarten en devoties
uitgebreid beschreven wat mogelijk is of welke
beperkingen er blijven gelden. Daarnaast zijn er aparte
protocollen voor bedienaren en voor algemene
maatregelen in kerkgebouwen.
Van parochies wordt gevraagd om op basis van de
protocollen diverse voorbereidingen te treffen, voordat
vanaf 1 juni de vieringen weer kunnen beginnen.
Cluster Tabor is blij dat er weer perspectief is op het
samen kunnen vieren van de H. Mis, aanvankelijk met
30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 parochianen.
Om alles zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden heeft
ons cluster ervoor gekozen om te starten in het weekend
van Sacramentsdag 13 en 14 juni.
Gelet op het aantal te verwachten parochianen in de
meeste van onze parochies kiezen we er vooralsnog niet
voor om vooraf aan te melden.
Het risico is wel dat men dan voor een dichte deur komt
nadat er 30 parochianen binnen zijn. Wij bieden aldaar de
mogelijkheid om een toegangsbewijs te ontvangen voor
de eerstvolgende viering in de betreffende parochie. We
begrijpen dat dit tot vervelende situaties kan leiden maar
hopen op uw begrip.
Probeer voor uzelf daarin teleurstellingen te voorkomen.
In de maand juni is het nog mogelijk op zondagmorgen
om 10 uur de H. Mis vanuit de parochiekerk in Heythuysen
op ML5-TV te volgen, zeker voor het geval U slecht ter
been bent, ziek bent en/of tot de risicogroep behoort.
Indien we vanaf 1 juli met 100 parochianen naar de H. Mis
kunnen zal het veelal wel in te passen zijn.

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden
Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.

De belangrijkste regels bij het
bijwonen van de H. Missen
- Hou je aan onderstaande basisregels van hygiëne.
- Blijf thuis bij klachten.
- Was thuis vooraf goed je handen en bij het binnengaan
van de kerk.
- Volg de aanijzingen van de suppoost op bij de
ontvangst, in de kerk en na afloop.
- Ga naar de daarvoor aangewezen en gemarkeerde
plaats.
- Leden van 1 gezin mogen naast elkaar zitten (niet van 1
familie).
- Niet meezingen. Wel meebidden.
- Voor het ontvangen van de communie handen reinigen.
- Verlaat de kerk met behoud van 1.5 m afstand van elkaar.
- Bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid om uw
bijdrage in de collecteschaal te doen.

Welkom!

Corona basisregels voor iedereen ook
in de kerk
- De controle over het virus die we sinds maart hebben
bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden.
Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor
iedereen blijven gelden:
- Was vaak uw handen. 20 seconden lang met water en
zeep, daarna handen goed drogen.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en
gooi deze daarna weg. Was dan uw handen.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Mensen die tot één huishouden behoren hoeven geen 1,5
meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het
ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen
van een rolstoel.
- Mijdt drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter
afstand te houden: ga weg.

Uitzendingen van H. Missen via ML5 TV door Video Collectief Heythuysen

Uitzenddata en uitzendtijden:

We hebben de afgelopen maanden geweldige steun ontvangen van Video
Collectief Heythuysen bij het in de huiskamer brengen van de H. Missen.
Wij zijn Video Collectief daar zeer dankbaar voor. Ook in juni zullen door
Video Collectief Heythuysen H. Missen worden opgenomen en
uitgezonden via TV kanaal ML5-TV, de website van Cluster Tabor en via
Youtube.

Zondag 07 juni
1e zondag na Pinksteren vanuit St. Lambertuskerk te Swalmen
Zondag 14 juni
2e zondag na Pinksteren vanuit St. Antoniuskapel Heythuysen
Zondag 21 juni
3e zondag na Pinksteren vanuit H. Nicolaaskerk Heythuysen
Zondag 28 juni
4e zondag na Pinksteren vanuit H. Nicolaaskerk Heythuysen

Uitzending om 10 uur, 11 uur, 16 uur, 17 uur.

H. Missen in juni: 30 parochianen
Za. 13 juni Kelpen-Oler
Za. 13 juni Heythuysen
Za. 13 juni Baexem
Zo. 14 juni Heythuysen
Za. 20 juni Heythuysen
Zo. 21 juni Leveroy
Zo. 21 juni Heythuysen
Zo. 21 juni Grathem
Za. 27 juni Kelpen-Oler
Za. 27 juni Heythuysen
Za. 27 juni Baexem
Zo. 28 juni Heythuysen

18.00 uur
18.30 uur
19.15 uur
10.00 uur
18.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
18.00 uur
18.30 uur
19.15 uur
10.00 uur

H. Missen in juli: onder voorbehoud
100 parochianen
Oneven weken
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

(1e weekend 4/5 juli):
18.30 uur Heythuysen
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem

Even weken
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

(1e weekend 11/12 juli) :
18.00 uur Kelpen-Oler
18.30 uur Heythuysen
19.15 uur Baexem
10.00 uur Heythuysen

Doordeweekse H. Missen:
Over de doordeweekse H. Missen na 1 juli volgt nog
bericht.

Stilte is het verschil tussen niks
zeggen en alles al gezegd hebben

Misintenties
Door de tijdelijke kerksluiting zijn misintenties uitgesteld.
In overleg met de betrokkenen zal gezocht worden naar
een geschikt moment. De komende tijd zal dat nog passen
en meten zijn waarvoor we jullie begrip vragen. Tot 1 juli
zullen de missen nog zonder intenties worden gehouden.
Bij de H. Missen vanaf 1 juli (mits 100 parochianen) gaan we
nader bekijken hoeveel intenties met hoeveel
gereserveerde plaatsen per intentie mogelijk zijn.

Parochiekantoren
Parochiekantoren blijven voor bezoek gesloten tot nader bericht. Telefonisch contact is mogelijk op tijden dat deze
normaal geopend zouden zijn. Ook kan er contact zijn via e-mail. Misintenties kunnen ook worden opgegeven via
formulieren op de website www.clustertabor.nl .

Onze parochiefeesten in juni
Al enkele jaren vieren wij in de maand juni twee mooie parochiefeesten in ons cluster. Op 14 juni is dat het feest van St.
Liduina, de patroonheilige van de parochiekerk, school en fanfare van Kelpen-Oler. We vieren dit feest op een
bijzondere (buiten) locatie in de parochie. Aansluitend aan deze heilige mis is er dan een bescheiden vorm van
Frühshoppen. Gezellig met elkaar verbonden, pratend en contact hebben met elkaar.
Het tweede feest is op 24 juni, het patroonsfeest van de H. Johannes de Doper. Medepatroon van de schutterij van
Baexem. Al enkele jaren combineren we dit ook met een feestelijke avond voor onze vrijwilligsters en vrijwilligers in
huize Cuypers. Een avond georganiseerd door vrijwilligers uit dankbaarheid voor de betrokkenheid van mensen, die
zich geheel belangeloos inzetten voor de parochie.
Vanwege de coronamaatregelen mogen wij vanaf het weekend van
13-14 juni de heilige mis vieren en bijeenkomsten organiseren voor
maximaal 30 mensen onder strikte regels.
Het lukt dan niet om iedereen uit te nodigen. En een aansluitende
bijeenkomst met een gezellig karakter lijkt ons nog voorlopig
ongepast. We zullen voor deze mooie parochiefeesten moeten
wachten op betere tijden.
Via deze weg willen we alle vrijwilligers een hart onder de riem
steken en bedanken voor de geweldige inzet en betrokkenheid voor
onze parochie, haar gebouw en gemeenschap en tot gauw.

Sint Nicolaas altaarretabel
In 1504 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de huidige Nicolaaskerk. Door de eeuwen heen is dit Godshuis
een plek geweest van vreugde en verdriet, een oase van rust en bezinning.
Er is een idee ontstaan om in deze huidige tijd jong en oud af te halen, door het vervaardigen van een eigentijds altaar.
Zo willen wij een van de mooie tradities, namelijk het Sinterklaasfeest, een eigen gezicht geven. Geïnspireerd op het
leven van deze vierde-eeuwse heilige staan we jaarlijks stil bij vrijgevigheid, en barnhartigheid.
We koesteren nostalgische gevoelens bij dit feest. Daarom
willen wij met een uniek kunstproject de zoekende mens
afhalen en meenemen in dit mysterie van geven en liefde.
Dit project kost € 8500,--.
Mogen we rekenen op een gulle gave van u?
Vanaf een bijdrage van € 125,- wordt u automatisch vriend van
het Sint Nicolaas retabel. Dat wil zeggen dat uw naam zal
worden geschreven op een bord naast het altaarretabel.
Parochie H. Nicolaas Heythuysen Bankrekening NL26 RABO
0122 2418 00 o.v.v. Nicolaasretabel en uw naam.

Het is je hart dat geeft, je hand hoeft alleen los te laten

Onze koren in Coronatijd
Het zingen in een kerkkoor is voor sommigen een sociale
ontmoeting in de vorm van de repetitie en of voor
anderen ook nog eens een spirituele en gelovige invulling
van het leven.
De maatregelen die wij ook vanuit de bisschoppen
ontvangen hebben, betekenen helaas dat onze kerkkoren
voorlopig in de komende maanden nog niet betrokken
kunnen gaan worden bij de heilige missen. Zelfs door
gelovigen wordt niet meegezongen.
Ook zullen er nog geen optredens zijn van
instrumentalisten
op
blaasinstrumenten
en
muziekgroepen.
We zullen in de missen gaan werken met cantores en
organisten om toch zo een muzikale invulling te hebben.
Dit zal ook gelden met uitvaarten.
We hopen dat we onze koren weer gauw mogen zien in
onze heilige missen. Om zo verbonden te blijven met
elkaar. Blijf gezond en let goed op elkaar zodat we samen
met u als koor gauw weer aan de slag mogen gaan.

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal

2. Onze pastoor
4. Griekse oppergod
5. Iezus Nazarenus Rex Iudaeorum
8. Pasen in het Duits
10. Hemelvaartsdag in het Frans
12. Balkon achter in de kerk
14. Kelk waarin de hosties worden
bewaard
15. Paus
16. Samenwerkingsverband van
parochies
18. Nisvormige ruimte in kerk
19. Zoon van Adam en Eva
20. Wereldwijde epidemie
22. Klooster
23. Eerste Bijbelboek
Verticaal

1. Patroonheilige van de koren
3. Evangelist
6. Preek
7. Pinksteren in het Engels
9. Ons cluster
11. Sacramentshuis
13. Hoofd van een bisdom
17. Godsdienst
20. Liederen van David
21. Ik geloof

Muziek begint daar waar
woorden stoppen

