JAARVERSLAG 2019

Inleiding
Communicatie blijft een belangrijk en kostbaar goed voor het onderling vertrouwen in elkaars
functioneren. Binnen Cluster Tabor is dit jaar gewerkt aan het bezoeken van de Kerngroep
bijeenkomsten door kerkbestuursleden. Mede hierdoor wordt voldaan aan de wens voor
informatie naar Kerngroepen over highlights uit AB vergaderingen met als doel het kennis
nemen van essentiële bestuurszaken en meedenken.
De financiële Jaarrekeningen 2018 van de afzonderlijke parochies zijn in 2019 gestuurd naar
het bisdom. De zorg voor een verantwoorde reductie van kosten in de parochie exploitatie
blijft essentieel in het besturen, maar toch samen met de broodnodige investeringen voor de
toekomst.
Pastoraal
De pastorale zorg en de vrijwilligersactiviteiten in onze parochies verlopen naar behoefte.
Door bezoeken aan de Kerngroepen in onze parochies wordt actieve ondersteuning gegeven
daar waar nodig.
In Heythuysen wordt dagelijks met uitzondering van de vrijdag een H. Mis gelezen, waartoe
alle parochianen van het cluster de mogelijkheid hebben deze te bezoeken. In de maanden
mei en oktober wordt het rozenkransgebed gebeden.
De maandelijkse Taizé-vieringen in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen worden door een
redelijk aantal mensen bezocht.
In alle parochies maken parochianen gebruik van de mogelijkheid voor een moment van
stilte overdag en een kaarsje op te steken in de eigen parochiekerk.
Op liturgisch vlak hebben hebben meerdere initiatieven een vaste plek op de kalender, o.a.
de Mariavieringen in de maanden mei, augustus, en oktober, de viering voor de Poolse
gemeenschap op hoogtijdagen in de kerk te Heythuysen, de St. Jans- viering in Baexem, de
Liduina-viering in Kelpen-Oler, de viering bij Zorghoeve de Port , de St. Maartens-vieringen
en de viering bij het Pesthuisje op St. Elisabeth Haelen in samenwerking met de
Zonnebloem en de Seniorenvereniging Heythuysen
In juni is een extra viering in de St. Antoniuskapel in Heythuysen.
Deken Willemssen assisteert tijdens de weekeind vieringen en de avondvieringen, Pastoor
Verdonschot tijdens de weekeind vieringen in Leveroy en Pastoor Jacobs assisteert waar
mogelijk bij uitvaarten.
Het streven blijft om bij kerkelijke feesten of belangrijke lokale momenten altijd een
weekendviering met priester te houden.
Op het gebied van jeugd- en jongerenwerk zijn gezinsmiswerkgroepen actief, bestaande uit
enthousiaste ouders. De coördinatie van de communie- en vormselvoorbereidingen van de
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schoolkinderen loopt voor het hele gehele cluster vanuit een centrale organisatie, in goede
samenwerking met pastoor Vankan. De communie- en vormsel, resp. godsdienstlessen
worden, daar waar de basisscholen dit binnen hun leerplanuren inpassen, door onze pastoor
binnen schooltijd gegeven. De vieringen voor Sint Maarten en Palmpasen zijn voorbereid
met actieve bijdragen door de schoolkinderen.
Naast bestaande avondwake-groepen volgen vrijwilligers de cursus rouwverwerking en
ziekenbezoek, die verzorgd 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
vormen zij een onderdeel van de diaconale groepen.
Dit jaar zijn ook weer een aantal verdiepingsavonden gehouden met deelname door de
parochianen. Verder is een gezamenlijke clusterviering en samenkomst geweest voor de
verzorgers van de rouwverwerkingsgroep uit de 5 parochies.
Het pastoraal team biedt op verschillende tijden verdiepingsavonden aan, waaraan meerdere
parochianen deelnemen.
Gezien de beschikbaarheid van voorgangers en de aanwezigheid van parochianen in de
afzonderlijke parochies is afgesproken om in de toekomst één clusterviering 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 loopt de hulpverlening aan armlastigen door. In de 5 parochies is in de
voorbereidingstijd naar Kerstmis (Advent) en Pasen (Vastentijd) de Aktie voedselmand
gehouden, nu op initiatief met de DiaNico groep. Zo worden medeparochianen uit ons cluster
voorzien ter lediging van een deel van hun noden. Op uitnodiging van Synthese is
deelgenomen aan gesprekken met als onderwerpen “eenzaamheid opzoeken” en “Samen
voor een goed leven”.
In gesprekken met de kerkkoren wordt de groei naar een mobiel koor over ca 3 jaar
uitgewerkt.
Bestuur Cluster Tabor
De samenwerking binnen het kerkbestuur verloopt respectvol. Door het wegvallen van
kerkbestuursleden zijn taken herverdeeld en wordt gezocht naar kundige vervangers om
mee te bouwen naar de toekomst. Tot het bestuur is toegetreden Daniel Rijs met als
specifieke kennis en aandacht voor gebouwen.
Op 3 oktober heeft de 6e openbare parochiële info-avond plaatsgevonden in Leveroy. Hier is
actuele informatie verstrekt over pastorale, financiële en bouwkundige zaken aan de
aanwezige parochianen. Verder is zijn de startnotitie beleidsplan 2021-2025 i.r.t. "Als God
renoveert” gepresenteerd met informatie over o.a. centraliseren parochiekantoren en kerk
gebouwen: sluiten/openhouden ?
Cluster activiteiten
Het cluster kerkbestuur is 11x in vergadering bij elkaar geweest met uitzondering van de
maand augustus.
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In deze overlegstructuur zijn diverse zaken aan de orde geweest en afspraken gemaakt.
Liturgie/Catechese/Diaconie:
- invulling dagelijkse kerkdiensten/centralisatie
- 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
- verbeteren geluidsinstallaties in de diverse parochiekerken
- jaarlijkse Kaski tellingen kerkbezoek tijdens weekeind vieringen
- Bach concerten (cantates) in de kerk van Heythuysen tijdens de zomer
Financiën:
- afwerking financiën/jaarrekeningen/administratie
- uniformering van regelingen en afspraken
- voorstellen kostenreducties o.a. ten gevolge van teruggang in ontvangsten
- jaarlijks terugvragen energiebelasting bij de Belastingdienst
- verantwoording kosten door dekenaat aan de parochies
- vaststelling vergoeding voor het gebruik van onze kerkgebouwen
- uniformering tarieven voor alle parochies
- installeren boekhoudprogramma ExactOnline, DocBase: Training/opleiding via computer
- pensioenfonds PFZW: afwikkeling beroepschrift en afronding nabetaling pensioenfonds
- legaat toezegging voor parochie Baexem
Gebouwen en Begraafplaatsen:
- centraal aanvragen offerten voor bouwkundige werkzaamheden
- planning en uitvoering restauratiewerkzaamheden monumenten Grathem en Heythuysen
- jaarlijks klein onderhoud aan daken, cv-installaties en brandveiligheidsvoorzieningen
- afhandelen inbraak pastorie Baexem en looddiefstal bij kerk Grathem
- inventarisatie roerend religieus erfgoed
- realisatie renovatie badkamer in pastorie Grathem
- voorbereiding herinrichting kerkgebouw Heythuysen
- openstelling kerk Grathem en Heythuysen op open monumentendagen
- contractafspraken pacht en huur kerkelijke eigendommen
- definitieve afwikkeling grondzaken ’t Huitje Leveroy
- definitief begraafplaatsreglement voor de 5 parochies met bijbehorende formats
Personeel en organisatie:
- clusterorganisatie verder uitbouwen
- regulier overleg vieringen met kosters, misdienaars, lectoren en collectanten
- deskundigheid genereren o.a. media/PR, vrijwilligers (opvolging, werving)
- invulling van bemiddelende rol in voorkomende gevallen
- voorbereiding centraal functioneren parochiebureau in Heythuysen
- opzet functionaliteit cluster kerkbestuur (grote lijnen)
- begeleiden Kerngroepen per parochie, taakvervulling (lokaal)
- invulling samenwerkingsvormen, o.a. zangkoren (repetities en vieringen)/centralisatie
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- consequenties met betrekking tot binnengekomen werkkostenregeling Bisdom
(arbeidscontractanten), VOG verklaring (nieuwe dienstverbanden vrijwilligers), regeling
vrijwilligersvergoeding
- organisatie “dank-je-wel” avonden voor de vrijwilligers
- werkgroepen beleidsplan 2016-2020
- openstelling kerkgebouwen bij gelegenheden (kermiszaterdag, Open Monumentendag)
- Bisdom beleidsplan: invullen quick scans parochieactiviteiten
- Consequenties Privacywet wetgeving, met name vrijwilligersinzet
- In alle gevallen toepassen wet- en regelgeving, o.a.de Algemene Verordening
Gegevensbescherming
- Plaatsen "AVG privacyverklaring RK parochies" op de vernieuwde clusterwebsite
Afsluitend
In 2019 heeft het clusterkerkbestuur gewerkt aan de voorbereiding van zaken voor het
beleidsplan 2021-2025. Voor de beleidsvorming worden actuele ontwikkelingen gevolgd in
de maatschappij en besproken hoe die van invloed (kunnen) zijn op de parochies.
Samenkomsten met kerngroepen en parochianen zijn hierbij onderdeel van gesprek. Het
overleg van de cluster werkgroepen moet komend jaar intensiever zijn en op een hoger
actieniveau moeten liggen met haalbare doelen.
Belangrijke aandachtspunten blijven het verzorgen van “kwalitatief goede” aantrekkelijke
vieringen, waarin koormuziek en samenzang een belangrijk onderdeel vormt, en het nog
meer uitbouwen van verdere vormen van samenwerking.
Heythuysen, 6 april 2020.

Namens het cluster Tabor,

Pastoor Marcus Vankan,
Pastoor Clusterparochies

Dhr. Jean Leveau,
Secretaris
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