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Beste parochianen

Livestream

De Nederlandse bisschoppen komen voor de RoomsKatholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter’ vanaf zaterdag 26 juni. In de
update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd.
Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het
gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden
om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen vanaf
26 juni 2021: het maximaal aantal aanwezigen wordt
bepaald door de grootte van het kerkgebouw met
maximaal op anderhalve meter van elkaar in de kerk.
Koorzang: maximaal twaalf koorzangers mogen zingen
rekening houdend met afstand, ventilatie en spuien van
de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft niet
toegestaan en de bestaande hygiënemaatregelen blijven
gehandhaafd.
Gelukkig kunnen we nu door Livestream wekelijks de
zondagsvieringen in jullie huiskamer blijven brengen.
Help elkaar om de viering ook daadwerkelijk te kunnen
volgen. Help de mensen die je kent en die niet zo goed
met de computer of iPad kunnen omgaan. Geef ook deze
informatie door aan andere mensen die geïnteresseerd
zijn.
Gelukkig beschikken we in deze moeilijke tijd over een
dagkapel in elke parochiegemeenschap. Een plek om
samen tot Onze Lieve Heer en de maagd Maria te bidden
voor bescherming en een goede afloop van de
coronaperiode. Neem er thuis ook de tijd voor.
Een fijne zomervakantie gewenst!

Sinds Pasen beschikt Cluster Tabor over de mogelijkheid
om de vieringen live bij de mensen in huis te brengen door
middel van een livestream. Deze kan dan bekeken worden
op TV, computer, laptop of telefoon. Iedere zondag en alle
feestdagen worden de vieringen gestreamd.
Wat is livestream? Livestream houdt in dat we vieringen
in de kerk filmen. Door middel van een link
(internetverbinding) kunnen de vieringen direct live
bekeken worden. Tijdens deze veringen zorgen we ervoor
dat u als kerkganger niet frontaal, herkenbaar in beeld
komt.
Dat er behoefte is om op afstand toch de Eucharistie bij te
wonen blijkt uit de overweldigende kijkcijfers. Bijna 300
huishoudens per maand die de vieringen live volgen via de
livestream, en bijna 1000 huishoudens per maand die de
vieringen op een later ander geschikt moment bekijken.
Om de veringen te kunnen bekijken is het niet
noodzakelijk om thuis te zijn. U kunt de livestream overal
bekijken, waar u ook bent. Echter er is één vereiste: u moet
wel de beschikking hebben over internet, en een
computer, TV, tablet of telefoon die verbinding kan maken
met het internet.
Via de website van cluster Tabor (www.clustertabor.nl)
kunt u meteen naar de livestreampagina met deze knop:

Eerste Heilige Communie en Vormsel
In het nieuwe schooljaar 2021 – 2022 zullen de parochies
van Leveroy, Grathem en Baexem de Eerste Heilige
Communie doen. Het gaat hier om de kinderen van groep
4 en 5. Dus niet groep 3. Bij kleine groepen zal er een
communie mis plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook een
aantal gezinsmissen als voorbereiding.

Het Heilig Vormsel zal plaats vinden voor de parochies
Grathem en Kelpen-Oler in de maand december. De
kinderen van groep 7 en 8 zullen dan aan de beurt zijn.
Voor de data volg onze nieuwsbrief of website.

Hulp nodig?
Wij begrijpen dat het voor sommigen onder u niet zo
gemakkelijk is om alle veranderingen te volgen, en dat al
deze nieuwe techniek toch wel lastig is. Maar dat u wel de
behoefte hebt om de vieringen mee te beleven, om thuis
vanuit de eigen stoel of bank toch mee te bidden of mee te
zingen, en op deze manier toch betrokken blijven bij de
kerk.
Als u vragen heeft over de livestream, en u hebt wel de
beschikking over internet en een computer etc., maar het
lukt u niet om de vieringen via de livestream te bekijken,
bel dan met het parochiebureau (0475-493680) of stuur
een email naar clustertabor@gmail.com met uw vraag.
Dan gaan we bekijken hoe wij u kunnen helpen.
Een donatie o.v.v. Livestream kan op de volgende
bankrekeningnummers:

Baexem
Grathem
Heythuysen
Kelpen-Oler:
Leveroy

NL 37 RABO 0104 0917 38
NL 41 RABO 0117 0003 29
NL 26 RABO 0122 2418 00
NL 52 RABO 0113 9028 24
NL 15 RABO 0128 4006 25

Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria
tenhemelopneming. Reeds in de vijfde eeuw na Christus
vierden gelovigen dit feest. Vanuit Jeruzalem, waar
Maria was gestorven, verspreidde dit feest zich tot in de
eeuwige stad Rome.
Zoals wij allen heeft ook Maria de beproeving gekend
van haar geloof, de stilte van de eenzaamheid en de
smart van het verlies van een dierbare, haar eigen Zoon.
Maar vandaag tilt zij een beetje van de sluier op van ons
geloof in de verrijzenis. Maria deelt nu reeds op een
uitnemende wijze in de triomf van Jezus over de dood,
zij is het heerlijke beeld van wat ons ook eens te wachten
staat.
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zegenen van de Kroedwösj. Van oudsher een oud
Germaans gebruik werd dit gebruik al gauw
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Kroedwösj is samengesteld volgens een traditioneel
recept van zeven kruiden: twee broodgranen, twee
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boomvrucht. Men kwam op het getal zeven omdat dit
een symbolisch en heilig getal is in ons geloof en staat
voor
de volheid.in
DeAugustus
kruiden symboliseren tevens Maria,
H. Missen
in wie de gelovigen een bloem zien die de gezegende
(onder voorbehoud)
vrucht Jezus voortbracht.
Het kruidenboeket in haar samenstelling wilt ons ook de
Oneven
wekenEigenlijk
(1e weekend
1 en ook
2 aug):
ogen
openen.
staat het
voor de mens. Voor
Zaterdag
Heythuysen
ons
als gelovige,18.30
vooruur
diegene
die zoekende is, voor u en
Zondag
09.30 uur Leveroy
voor
mij.
Zondag
In ieder van ons10.00
leeftuur
diepHeythuysen
de honger naar een gelukkig
Zondag
11.00We
uurhunkeren
Grathemallen diep in ons hart
en
tevreden leven.
naar geborgenheid en liefde, naar aandacht en liefst een
Even weken
zorgeloos
leven.(1e weekend 8 en 9 aug) :
Zaterdag
18.00 uur Kelpen-Oler
Zaterdag
uur Heythuysen
U
bent van harte18.30
welkom
om 10.30 op kasteel Ten Hove
Zaterdag
19.15
uur
Baexemwaar bij goed weer een
aan de Lindestraat te Grathem,
Zondag
10.00 uur Heythuysen
openluchtmis
plaatsvindt
(bij slecht weer in de kerk van
Grathem) of om 10.00 u in de H. Nicolaaskerk te
Heythuysen (deze mis wordt gestreamd).

Houd het kerkuurwerk bij de tijd

De verlichting in het torenuurwerk is defect en een klepeloog in een van de klokken van de parochiekerk Severinus
te Grathem is mede vanwege de veiligheid voor derden
aan vervanging toe.
Zoals u wellicht weet is deze kerk een monument, een
gezichtsbepalend gebouw in ons dorp. Wij doen er dan ook
alles aan om dit monument te behouden en aan de
volgende generatie door te geven. Hiervoor is soms wel
erg veel geld nodig bovenop de toch al hoge jaarlijkse
kosten om deze historische kerk te behouden.
Voor deze restauratie zijn de kosten geraamd € 13.000. Dit
bedrag moeten wij ook investeren om de veiligheid van
onze bezoekers te kunnen blijven garanderen.
Door bovenstaande QR-code van parochie Grathem te
scannen met uw Givt-app kunt u op een gemakkelijke
manier anoniem uw donatie geven zodat wij dit project
succesvol kunnen afronden. U kunt natuurlijk ook een
bedrag overmaken op:
IBAN NL 41 RABO 0117 0003 29 t.n.v. parochie St. Severinus
onder vermelding van KERKUURWERK
Alvast dank voor uw betrokkenheid en bijdrage aan dit
project.

Als je niet in wonderen gelooft,
ben je misschien vergeten dat je
er zelf een bent..

Bijzondere vieringen
Seniorenviering op 1 augustus
om 10.30 u bij ’t Pesthuisje van St. Elisabeth.
Clusterviering Maria Hemelvaart op 15 augustus,
u bent van harte welkom om 10.30 u op kasteel Ten Hove.
Pastorale ontmoetingen in Kelpen-Oler:
25-sep, 6-nov, 4-dec 2021
Start Bijbellezen in september 2021.
Taizé vieringen op elke 4e woensdag van de maand.

