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Cluster
Livestream gaat van start
Met enige trots kunnen we melden dat cluster Tabor in
de kerk van Heythuysen met Pasen 2021 met Livestream
van start gaat. Wat is Livestream? Dit is een mogelijkheid
om met camerabeelden een viering in de kerk live uit te
zenden, maar ook om deze op te slaan, zodat deze op een
ander moment te bekijken is.

Waarom livestream?
Steeds meer mensen hebben problemen om onze
kerkdiensten te bezoeken. Veel oudere parochianen zijn
minder mobiel. Al voor de corona-uitbraak waren er
plannen om kerkdiensten uit te kunnen zenden. Juist nu
in de corona-tijd wordt het kerkbezoek beperkt door de
maatregelen van de overheid, maar ook durven mensen
de vieringen niet meer te bezoeken uit angst voor
besmetting. We zien een toenemende behoefte om toch
kerkvieringen op een andere manier in de huiskamer te
kunnen volgen. Afgelopen jaar werden in de periode van
Pasen en Pinksteren uitzendingen verzorgd door het
Video Collectief Heythuysen, uitgezonden via ML5. Veel
mensen hebben deze uitzendingen gewaardeerd. Het
nadeel hiervan is echter, dat deze vieringen vooraf
opgenomen moeten worden, waardoor priester, koster,
lector, organist en cantor tweemaal aanwezig moeten
zijn. Desondanks zijn we erg blij met de hulp die het Video
Collectief Heythuysen en ML5 hebben geboden. Ook dit
jaar tijdens Pasen zullen zij de Kruisweg en de hoogmis
van
Paaszondag
verzorgen.
Tijdens
enkele
uitvaartvieringen werd livestream verzorgd door
fotografen.
Daar willen we als cluster graag op inspelen. Daarom
hebben we de stap genomen om eigen livestream te gaan
verzorgen.

Welke keuze voor livestream?
Allereerst moet het een aantrekkelijk te volgen
uitzending zijn. Verder uitgangspunt voor het
kerkbestuur is dat het de privacy niet aantast en dat het
gemakkelijk te bedienen moet zijn. Drie bedrijven zijn
benaderd en uiteindelijk is de keuze gemaakt voor Cuesupport in Nederweert. Scherpe onderhandelingen maar
ook de inzet van eigen enthousiaste vrijwilligers bij de
aanleg houden de kosten beperkt. De keuze voor de
BirdDog camera’s staat garant voor een mooi en scherp
beeld.

NIEUWS Corona
Hoe werkt livestream?
In de kerk zijn 3 camera’s gemonteerd op ca. 3 meter
hoogte. Dit zijn 2 camera’s op de pilaren links en rechts
boven de kerkgangers en één camera achter onder het
oksaal. Met deze camera’s kunnen alle belangrijke
plaatsen tijdens een viering in beeld gebracht worden. Dit
betreft m.n. het altaar, het priesterkoor, de lezenaar, het
koor met het orgel, de bel bij binnenkomst, het
achterportaal en de doopvont. De camera’s werken met
20x zoom en kunnen daardoor scherp instellen op de
belangrijke momenten tijdens een viering. Met een
gemakkelijke bediening kunnen de camerabeelden op een
PC-scherm ingesteld en gevolgd worden en wordt bepaald
welk beeld uitgezonden gaat worden. Er kan langzaam
van het ene beeld naar het andere beeld worden
overgegaan, bijvoorbeeld als de priester gaat spreken
vanaf het altaar of als een lector gaat lezen vanaf de
lezenaar. Er worden verschillende camerastanden vooraf
geprogrammeerd (pre-sets) waardoor de bediening
gemakkelijk kan instellen op de vaste posities in de kerk.
Daarnaast kunnen vaste beelden uitgezonden worden,
bv. voor aanvang van de viering of tijdens de communie.

Wat gaat de kerkganger ervan
merken?
Bijna niets. Aan het begin van de viering zal de
voorganger ook de thuiskijker welkom heten om op deze
manier ook deze kijkers te betrekken bij de vieringen. De
camera’s op de pilaren worden van afstand bediend. Er is
naast het orgel een kleine bedieningstafel opgesteld van
waaruit alles wordt bediend. Van hieruit is er overzicht
over wat er in de kerk gebeurt, zonder dat de
kerkgangers worden gestoord. Er zijn geen storende
camera’s op statieven, lampen of rondlopende
fotografen. De kabels zijn door onze vrijwilligers slim
weggewerkt en vormen geen obstakels tijdens de
kerkgang. Een woord van dank is hier wel verschuldigd
aan deze vrijwilligers.

Wat en wie komt er in beeld?
De camera’s zijn in eerste instantie ingesteld op het
priesterkoor en het zangkoor. Met deze ‘bedienaren’
worden afspraken gemaakt. Kerkgangers komen alleen
van achteren in beeld met een overzichtscamera.
Tijdens de communie zullen bv. het St. Jozefbeeld of het
Mariabeeld of een tekst te zien zijn zodat privacy wordt
gewaarborgd. Er zullen aankondigingen opgehangen
worden dat vieringen worden opgenomen. Mensen die
vragen of problemen hiermee hebben kunnen zich
melden bij het kerkbestuur of de suppoosten. Er zijn
altijd plaatsen beschikbaar die nooit door een camera in
beeld gebracht kunnen worden.

Wie zijn denken verandert,
verandert zijn toekomst.
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Subsidie
Voor de investeringen voor livestream zijn subsidies
lopend bij het Bisdom Roermond en bij gemeente Leudal
bij Fonds Maatschappelijke Activiteiten.

Uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl
De vieringen zullen live via kerkdienstgemist.nl te zien
zijn, maar kunnen ook op een later tijdstip bekeken
worden. Het kerkbestuur heeft gekozen voor
kerkdienstgemist.nl omdat dit de maximale privacy
waarborgt. Er kan bv. ook via YouTube gratis uitgezonden
worden, maar dan kunnen beelden ook voor andere
doeleinden gebruikt worden en zijn beelden voor iedereen
toegankelijk. Met uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl
hebben we een veilig platform waarmee mogelijk
misbruik van de beelden tot een minimum beperkt wordt.
Kerkdienstgemist is niet gratis, en daarvoor krijgen wij
een veilige livestream waarbij wij eigenaar blijven van de
beelden. Kerkdienstgemist heeft alleen tot doel het
mogelijk maken van het livestreamen van Kerkdiensten
zonder reclame. Youtube en Facebook gebruiken de
informatie om eraan te verdienen.
Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen de
mogelijkheid heeft om internetbeelden via een PC, laptop
of tablet te ontvangen. We zijn echter bezig met een
initiatief om dit tegen beperkte kosten voor alle
parochianen mogelijk te maken. U hoort dit nog van ons,
maar u kunt ook contact met ons hierover opnemen via
het parochiekantoor in Heythuysen.

Hoe vind ik de vieringen op
Kerkdienstgemist.nl?
Op de website clustertabor.nl vindt u de volgende button:

Als u daarop klikt komt u terecht op onze webpagina
met de uitleg over de livestream. Tevens vindt u daar de
button die u brengt naar kerkdienstgemist.nl.
U kunt de vieringen volgen op uw computer, tablet of
smartphone. U heeft dus internet nodig!
Ook is het mogelijk de app van Kerkdienstgemist op uw
tablet of smartphone te installeren. Via die app kunt u
ook kijken. Kijk op onze website voor meer info.

Paaswake nieuw tijdstip
Vanwege de aanhoudende avondklok zal het tijdstip van
de Paaswake op Stille Zaterdag 3 april verschuiven naar
19.00 u. Dit geldt zowel voor Heythuysen als voor
Baexem.
Op Stille Zaterdag zal de nieuwe Paaskaars worden
ontstoken. Deze brandt in het kerkelijk jaar bij elke doop,
uitvaart en huwelijk. Het wil ons licht schenken in de
duisternis van ons hart. Aansluitend trekken we allen met
een lichtje de duistere kerk in.

Kruisweg en Mis van Paaszondag
via ML5
Op Goede Vrijdag 2 april en op Stille Zaterdag 3 april zal
ML5 de Kruisweg uitzenden via hun kanaal om 15.00 u.
Op Paaszondag en Tweede Paasdag zal ML5 om 10.00 u de
Heilige Mis uitzenden
Beide vieringen werden opgenomen door het Video
Collectief Heythuysen in de H. Nicolaaskerk.

De Paasboodschap wordt gezongen in het Exsultet. Tijdens
deze feestelijke eucharistie wordt het nieuwe doopwater
gezegend en hernieuwen wij onze doopbelofte.
Aansluitend vieren wij de eucharistie. De liturgische kleur
is wit.
De viering in Heythuysen kunt u via kerkdienstgemist.nl
volgen. Zie de link op onze website.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag geen
Heilige Missen
Gedurende deze beide dagen is er het kerkelijk gebruik dat
wij in onze parochiekerken geen heilige missen vieren. Bij
het overlijden van een parochiaan in ons cluster zal er dan
geen eucharistie maar een woorddienst plaatsvinden.

Als je zwakheden hebt, ben je
niet zwak maar compleet.

Kruisweg en mis van Paaszondag via
ML5
Bijzondere Vieringen
Op Goede
Vrijdag 2 april en opzaterdag
Stille Zaterdag
3 april
27 maart
omzal
18.30 uur in Heythuysen
• Palmzondagviering
ML5 de Kruisweg uitzenden via hun kanaal om 15.00 u.
• Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur is er een gezinsviering in Heythuysen.
Op Paaszondag en Tweede Paasdag zal ML5 om 10.00 u de
Dit is een besloten viering alleen voor communicanten met één ouder. Aansluitend zullen de
heilige mis uitzenden
Palmpasenstokken weggebracht worden naar enkele zorginstellingen.
Beide vieringen werden opgenomen door het Video
korteingebedsviering
op zondag 28 maart, Palmzondag, om 11.30 u in Heythuysen
•
CollectiefSpeciale
Heythuysen
de H. Nicolaaskerk.
Tijdens de Palmpasenvieringen zullen de palmtakken gezegend worden.
Voor die mensen die niet in de vieringen aanwezig kunnen zijn worden de gezegende palmtakken in de
dagkapellen gelegd waar u ze overdag kunt ophalen.

Goede Week
Maandag
29 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag
2 april
Zaterdag

3 april

Zondag

4 april

Maandag

5 april

Boeteviering
Witte Donderdagviering
Kruisweg
Kruisweg
Paaswake
Paaswake
Pasen
Pasen
Pasen
Pasen
Tweede Paasdag

18.30 u
19.00 u
15.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
10.00 u

Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Baexem
Heythuysen
Baexem
Heythuysen
Leveroy
Grathem
Kelpen-Oler
Heythuysen

Livestream

Livestream
Livestream

Livestream

Voor de vieringen van de Paaswake en de vieringen op Eerste Paasdag zijn we helaas gedwongen om met
aanmeldingen te werken om het maximum niet te overschrijden.
Aanmelden uiterlijk zondag 28 maart a.s. achter in de kerk of via het parochiekantoor.

Nieuwe buitenverlichting parochiekerk
Grathem en strooiveld
Sinds deze week staat letterlijk de oudste kerk van ons cluster in
nieuw licht, namelijk onze Romaanse St Severinustoren en kerk
van Grathem. Onze kerken zijn naast Godshuizen ook vertrouwde
bakens voor onze dorpelingen. Daarnaast zijn ze vaak ook de
oudste gebouwen die ook onze geschiedenis vertellen en daarmee
toeristische parels zijn in ons Leudal.
Wist u dat u in deze toren zowel musketkogelinslagen uit de
Tachtigjarige oorlog kunt zien als ook inslagen van kogels en
granaten van de Engelse bevrijders uit WO II?
Tevens zal na Pasen het nieuwe strooiveld voor de as van een
dierbare overledene worden ingezegend door pastoor M. Vankan.

Volg je hart en moed zal
je vergezellen.

