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Cluster

NIEUWS Corona

Geen nachtmissen met Kerstmis

Regels aanmelden bij Kerstvieringen

U heeft ongetwijfeld vernomen dat we als land tot
19 januari in een stevige lock-down zitten. Ook voor ons
als kerk heeft dat gevolgen. Inmiddels hebben de
bisschoppen aangegeven waar we ons aan te houden
hebben. Dat betekent dat er geen kerstvieringen
(nachtmissen) zijn tussen donderdag 24 december 17.00
uur en vrijdag 25 december 7.00 uur.
Eerder is in ons cluster al besloten dat er in Heythuysen
en Leveroy geen gezinsmissen zijn met communicanten
omdat er dan te veel aanwezigen zullen zijn.
Onderstaand ziet u het actuele overzicht van de
vieringen welke wel doorgaan met maximaal 30
personen en de gebruikelijke hygiëne maatregelen.

In verband met de geldende corona maatregelen is het
nodig om u aan te melden voor het bijwonen van de
diensten met Kerstmis op respectievelijk 25 en 26
december. Dit omdat er slechts 30 personen aanwezig
mogen zijn. Er zijn reeds kaartjes (plaatsbewijzen) per
viering uitgegeven. De kaartjes voor de nachtmissen
vervallen. Daarover wordt u nader geïnformeerd.

Overzicht vieringen met Kerstmis en jaarwisseling:

Hebt u nog vragen neem dan contact op met onderstaand
contactadres.
Hier kunt u ook terecht voor verdere informatie.
Baexem

0475-453199 / htdoensen@hetnet.nl

Grathem

06-30978269 / parochiegrathem@gmail.com

(aanmelden verplicht)

Heythuysen 0475-493680 / nicolaasparochie@kpnmail.nl

21-12 Clusterboeteviering Kerk Heythuysen 18.30 u

Kelpen-Oler 06-81252269 / chrico39@gmail.com

25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Baexem 9.30 u (vol)

Leveroy

0495-652054 / h.j.g.klaessens@hetnet.nl

25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Heythuysen 9.30 u (vol)
25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Grathem 11.00 u
25-12 Viering 1ste Kerstdag Kerk Leveroy 11.00 u
26-12 Viering 2de Kerstdag Kerk Heythuysen 10.00 u (vol)
26-12 Viering 2de Kerstdag Kerk Kelpen-Oler 10.00 u
27-12 Zondagviering kerk Heythuysen 10.00 u
31-12 Oudejaarsclusterviering Kerk Heythuysen 18.30 u
01-01 Nieuwjaarsclusterviering Kerk Heythuysen 11.00 u

Nachtmis dekenaat Thorn
Kerstavond 22.30 uur
Kerstavond 24 december wordt er om 22.30 uur een
nachtmis uitgezonden door ML5 vanuit de Abdijkerk te
Thorn. Celebranten zijn deken Miltenburg, pastoor
Vankan en pastoor Lipsch. Ga naar ml5.nl en kies TV .

(Foto Abdijkerk Thorn)

De beste manier om ergens uit te
komen is er doorheen te gaan

Open kerken met de Kerstdagen
Onderstaand kunt u zien wanneer de kerken in ons cluster open zijn voor bezoek. Dan kunt u kijken naar de mooie
kerststallen, even tot rust komen of een kaarsje aansteken. In Heythuysen is tevens een kleine expo van stalletjes te
zien. Pastoor Vankan verzorgt enkele kerstoverwegingen. Er is live muziek. In Leveroy zal de liturgiewerkgroep twee
keer een korte viering aanbieden, om 15.00 u en om 15.45 u. Houd wel rekening met de coronaregels. Suppoosten zullen
erop wijzen. Groep max. 2 personen of gezin.
Baexem:

25 en 26 december 15.00 – 17.00 uur

Grathem:

25 december 12.00 – 16.00 uur

Grathem:

26 december 10.00 – 16.00 uur

Heythuysen:

25 en 26 december 15.00 – 17.00 uur

Kelpen-Oler:

26 december 11.00 – 13.00 uur

Leveroy:

26 december 14.30 – 16.30 uur

Dagkapellen
dagkapellen zijn gedurende de kerstdagen open.
H.De
Missen
in Augustus
U bent van harte welkom!
(onder voorbehoud)
Oneven weken
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Even weken
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

(1e weekend 1 en 2 aug):
18.30 uur Heythuysen
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem
Juist als je denkt
het
kaarsje dooft,
(1e
weekend
8 en 9 aug) :
ontsteekt
het
18.00
uur Kelpen-Oler
in onmetelijk
licht.
18.30
uur Heythuysen
19.15 uur Baexem
Juistuur
als Heythuysen
je denkt,
10.00
de stengel knakt,
bloeit de bloem
als nooit tevoren.
Juist als je denkt,
wat is het stil,
klinkt muziek
wel zó intens.
Steeds als je denkt,
wat wordt het donker,
ligt in de kribbe
Licht.
Luc Jakobs

Algemeen bij vieringen
Bij die vieringen waarbij we verwachten dat er meer dan
30 parochianen naar toe komen zullen we vooraf laten
aanmelden.

Website Cluster Tabor
Alle informatie over de activiteiten van Cluster Tabor en
de afzonderlijke parochies is te vinden op onze website

www.clustertabor.nl
Advent vieren betekent
kunnen wachten

Het pastorale team en
clusterbestuur wensen u
fijne feestdagen,
een zalig Kerstmis
en een voorspoedig
2021

