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Cluster

NIEUWS Corona

Aantal kerkbezoekers per 1 juli
verruimd

Begrafenissen en bijzondere
vieringen blijven beperkt

Cluster Tabor is blij dat we vanaf 1 juli samen de H. Mis
kunnen vieren met meer dan 30 parochianen onder
voorbehoud dat de afstand van 1,5 meter in acht wordt
genomen. Helaas maakt de 1.5 m regel het ons niet
mogelijk om de kerken maximaal te benutten. Zelfs het
aantal van 100 personen is in de meeste van onze kerken
niet haalbaar.
Inmiddels zijn onze kerken ingericht voor het maximaal
haalbare aantal bezoekers. Dat ligt gemiddeld dan tussen
de 55 en 100 personen. Daarbij is het ook nog zeer van
belang wat de samenstelling van de bezoekers is. Omdat
gezinnen met meerdere personen bij elkaar in een bank
kunnen zitten zal dat meer bezoekers kunnen geven.
Echter als mensen alleen komen, zal dat weer het aantal
plaatsen beperken.
Zeker bij uitvaarten en bijzondere vieringen zullen die
aantallen nog zeer beperkt zijn. Het is echter nu nog niet
anders.
Bij alle verruimingen blijven voorzorgsmaatregelen en
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. Zodra er versoepelingen komen zullen wij die
zeker doorvoeren.

Het is van belang om bij begrafenissen en bijzondere
vieringen contact op te nemen met de parochie over het
aantal bezoekers. Het aantal zitplaatsen blijft beperkt. Wij
vragen u om goed na te gaan hoeveel personen er komen
en in welke samenstelling. Ook bevelen we aan om de
bezoekers speciaal uit te nodigen voor de viering, dit om
teleurstelling te voorkomen.

Plaatsnemen in de kerken
Om alles goed te laten verlopen is het nodig dat we op de
juiste manier onze plaats innemen in de kerk. Volg hierbij
de instructies van de suppoosten op. Begin vooraan in de
kerk en schuif door. Gebruik niet je eigen plaats maar
sluit aan.
Bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk is
het van belang om per blok te gaan en de route te volgen.
Houd 1.5 m afstand. Laat je handen reinigen/sproeien bij
binnenkomst en voor het ter communie gaan.
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd je aan onderstaande basisregel van hygiëne.
Blijf thuis bij klachten.
Was thuis vooraf goed je handen.
Volg de aanwijzingen 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.

H. Missen in Juli

Doordeweekse missen

Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

Met ingang van woensdag 1 juli 2020 zullen weer
doordeweekse vieringen plaatsvinden in de H.
Nicolaaskerk in Heythuysen. Voorlopig blijven deze
echter beperkt tot een viering op maandag en een viering
op woensdag om 18.30 uur.

4 juli
5 juli
5 juli
5 juli
11 juli
11 juli
11 juli
12 juli
12 juli
18 juli
19 juli
19 juli
19 juli
25 juli
25 juli
25 juli
26 juli

18.30 uur Heythuysen
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem
18.00 uur Kelpen-Oler
18.30 uur Heythuysen
19.15 uur Baexem
09.30 uur Leveroy Kermis-mis
10.00 uur Heythuysen
18.30 uur Heythuysen
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem
18.00 uur Kelpen-Oler
18.30 uur Heythuysen
19.15 uur Baexem
10.00 uur Heythuysen

Voor meer informatie over de H. Missen:
zie ook de website clustertabor.nl en het
mededelingenbord bij de kerk.

Misintenties
Met ingang van juli worden de missen weer met reeds
eerder opgegeven intenties gehouden. Natuurlijk kunt u
ook weer normaal nieuwe misintenties opgeven.
Wat de door corona uitgevallen misintenties uit de
periode 13 maart t/m 30 juni 2020 betreft wordt met de
betrokken families contact opgenomen om af te
stemmen wanneer deze opnieuw ingepast kunnen
worden.
Bij de H. Missen vanaf 1 juli wordt nader bekeken hoeveel
intenties, met hoeveel plaatsen mogelijk zijn. Daarbij ook
rekening houdend met onze vaste kerkgangers.

H. Missen in Augustus
(onder voorbehoud)

H. Missen in Augustus
Oneven weken (1e weekend 1 en 2 aug):
(onder
voorbehoud)
Zaterdag
18.30 uur Heythuysen
Zondag
Oneven
Zondag weken
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Even weken
Zondag
Zaterdag

09.30 uur Leveroy
(1e
weekend
1 en 2 aug):
10.00
uur Heythuysen
18.30
uur
Heythuysen
11.00 uur Grathem
09.30 uur Leveroy
10.00
uur Heythuysen
(1e weekend
8 en 9 aug) :
11.00
uur
Grathem
18.00 uur Kelpen-Oler

Zaterdag
Even
weken
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

18.30 uur Heythuysen
(1e
8 en 9 aug) :
19.15weekend
uur Baexem
18.00
uur
Kelpen-Oler
10.00 uur Heythuysen
18.30 uur Heythuysen
19.15 uur Baexem
10.00 uur Heythuysen

Corona basisregels voor iedereen
ook in de kerk
•
•
•
•
•

Uitzendingen van de H. Mis via ML5TV door Video Collectief
•

We hebben de afgelopen maanden geweldige steun
ontvangen van Video Collectief bij het in de huiskamer
brengen van de H. Missen. Wij zijn Video Collectief daar
zeer dankbaar voor.
Voor de maand juli e.v. zijn (nog) geen uitzendingen via
TV-kanaal ML5-TV gepland.

Was vaak uw handen. 20 seconden lang met water
en zeep, daarna handen goed drogen. Ook
voorafgaand aan het ter kerke gaan.
Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
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.
Mijd drukte. Voorkom voor uzelf teleurstellingen
zeker als het lastig wordt om 1,5 meter afstand te
houden.

Vandaag ben ik weer een dag
jonger dan morgen

Parochiekantoren
De parochiekantoren in Grathem, Heythuysen en KelpenOler zijn vanaf 1 juli weer voor bezoek geopend. Voor
openingstijden zie de parochiegids.
Wel gelden er in verband met corona hygiëne-regels:
Geen corona gerelateerde klachten.
Handen reinigen bij binnenkomst.
1.5 m afstand houden
Maximaal 1 bezoeker in kantoorruimte
Meerdere bezoekers wachten in aangewezen
wachtruimte.
Bezoek zo beperkt mogelijk houden.
Telefonisch contact is natuurlijk ook mogelijk op tijden
dat de kantoren normaal geopend zijn. Ook kan er
contact zijn via e-mail. Misintenties kunnen ook worden
opgegeven via formulieren op de website
www.clustertabor.nl .

Verwarming H. Nicolaaskerk
Heythuysen
Sinds zaterdagmorgen 1 februari 2020 is de verwarming in
de parochiekerk van Heythuysen stuk. Enige tijd, tot aan de
maatregelen van half maart als gevolg van de corona inval,
hebben de kerkgangers warmte moeten ontberen tijdens de
vieringen en de kou moeten trotseren. Dank aan allen die
ondanks de kou aanwezig zijn geweest.
De oorzaak en oplossing van het euvel is opgespoord en
vergt een forse ketelreparatie. De voorbereidingen voor
deze reparatie hebben de afgelopen maanden plaatsgehad
en met ingang van maandag 29 juni 2020 worden de
werkzaamheden uitgevoerd. Deze zullen enkele weken in
beslag nemen. Voor daarna zijn dan omstandigheden
geschapen, dat we in een verwarmde ruimte aan de
vieringen kunnen deelnemen.
Uw bijdrage voor deze bijna 50.000 euro kostende
aanpassing is meer dan welkom.
Deze kunt uw storten op rekening IBAN NL26 RABO 01222
41800 t.n.v. Parochie Heythuysen ovv bijdrage herstel CV
Uit Dagblad De Limburger

Houten engelen in plaats van
bomenkap op begraafplaats
Heythuysen
11 juni 2020, door Maikel Suilen

Onze koren in Coronatijd
We werken in de missen met cantores en organisten om zo
toch een muzikale invulling te hebben. Dit zal ook gelden
met uitvaarten. Voorlopig nog geen zang van onze koren in
onze heilige missen !
Het RIVM werkt regels voor zangkoren uit, die de komende
weken bekend worden gemaakt. Daarbij wordt mogelijk
de afstand van 1,5 m voor zangers opgenomen. Op het
moment dat meer bekend is, overleggen we met de
zangkoren wat mogelijk is.

Wat in liefde is gedaan
blijft altijd bestaan

Twee houten engelen sieren sinds enkele weken de ingang
van de begraafplaats in Heythuysen.
Door aanhoudende droogte zag het bestuur van de Heilige
Nicolaas kerk zich genoodzaakt om diverse bomen op het
kerkhof te kappen. Maar van de nood werd een deugd
gemaakt. Twee stammen aan het begin bleven staan en
omgevormd tot een houtsculptuur in de vorm van een
engel, daarmee verwijzend naar het lied In Paradisum:
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs.

Effe er tussen uit
We leven al maanden onder de druk van het Corona-virus. Het is bemoedigend te ervaren hoe we samen als Kerk die
tijd hebben ingevuld. Gelukkig hebben we dankzij het Video-Collectief en ML5 missen naar de huiskamer kunnen
brengen. Dankbaarheid is op z’n plaats naar alle vrijwilligers die in deze moeilijke tijd toch hebben ondersteund. Fijn
dat onze dagkapellen er zo goed verzorgd bijstaan. Veel mensen hebben daar troost gevonden en een kaarsje
opgestoken.
Gelukkig zijn er inmiddels weer mogelijkheden om de H. Mis te vieren. Laten we erop vertrouwen dat spoedig weer
meer mensen de weg naar onze kerken weten te vinden. Samen vieren kan een grote steun zijn in deze moeilijke tijd.
Ook houden we zo samen onze Kerk in stand die voor velen een onmisbare schakel is.
De afgelopen tijd was voor veel mensen zwaar. We zitten in een tijd waarin steeds meer eenzaamheid de kop op steekt.
Het was bemoedigend met vrijwilligers te bellen en hun een hart onder de riem te steken.
De vakantietijd komt eraan. Ook al zijn er beperkingen, het is toch van belang om regelmatig even afstand te nemen
van de dagelijkse beslommeringen en het hoofd weer eens leeg te maken.
Het kerkbestuur wenst u allen een rustgevende vakantietijd toe en graag zien we jullie weer terug in ons midden.

Woordzoeker

