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Cluster
Voedselmand broodnodig
Gedurende de Advent staat er in elke parochiekerk van
het Cluster Tabor een bijzondere voedselmand. Delen is
een oer-christelijke gedachte. Ook bij ons zijn er velen die
met stille armoede kampen. Gezinnen en vluchtelingen
die hier zijn komen wonen. Help ons mee om de manden
te vullen voor onze mede-parochianen, voorafgaand aan
elke eucharistieviering in elk van onze parochiekerken.
De producten worden verdeeld alhier in Leudal en komen
bij de juiste adressen aan in alle anonimiteit. .. Doe mee !
Steun onze Voedselbank DiaNico.
Indien u mensen weet die in aanmerking komen of hulp
nodig hebben kunt u dit anoniem doorgeven aan pastoor
M. Vankan of via DiaNico.

NIEUWS
Bezoek het St. Nicolaasretabel
en brievenbus
Beste gezinnen. Zoals jullie weten is het bijna zover.
Op zaterdag 13 november is de intocht van Sinterklaas
te zien op tv. De sinterklaastijd; een super gezellige tijd
vol spanning, pepernoten en misschien wel cadeautjes.
Komen jullie ook langs in onze kerk? Daar is iets moois
te zien over Sinterklaas. Namelijk ons Sinterklaasaltaar
met een eigen brievenbus waarin jullie tekeningen en
brieven voor Sinterklaas in kunnen steken.
Op woensdag 17 november en 24 november gaan we
knutselen in de H. Nicolaaskerk.
Vanaf 15.00 u tot 16.00 u kunnen jullie op bezoek komen
in de kerk. Je kunt ook zelf een tekening meebrengen en
deze afgeven in de kerk. Zien we jullie ook?

Openstelling dagkapellen
De afgelopen zomer is de mogelijkheid geboden een van
de dagkapellen in al onze parochiekerken te bezoeken
voor een stiltemoment, een kort gebed en/of het
opsteken van een kaarsje. Vanaf deze maand november
blijven de dagkapellen ook gedurende de
wintermaanden elke dag open van 9 tot 17 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor een bezoekje in de
parochiekerk.

Patroonsfeesten Leveroy
en Heythuysen
Op zondag 5 december vieren wij om 9.30 u in de
H. Barbarakerk van Leveroy het patroonsfeest van onze
parochie. Dit doen we samen met de schutterij van
Leveroy.
Op maandag 6 december vieren wij het patroonsfeest
van de H. Nicolaas in Heythuysen.
Om 18.00 u bidden wij het kerkelijk avondgebed en
aansluitend vieren wij de heilige mis om 18.30 u.

Wat heb je aan geluk in je
handen, als het je hart
niet kan raken?

Bach cantate
Op zondag 21 november, op het hoogfeest van
Christus Koning, is er na lange tijd weer een Bach
cantate-uitvoering in de kerk van Heythuysen.
U kunt luisteren naar cantate BWV 116 met de titel:
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ.
De aanwezigen mogen het slotkoraal meezingen, dit
wordt gerepeteerd.
Aanvang 19.30 uur, u bent van harte welkom!

Jubileum diaken Frans Savelkoul

Caeciliafeest

Op 16 november 1996 ontving diaken Frans Savelkoul uit
Grathem het sacrament van de diakenwijding. Hij viert
dit jaar zijn 25 jarig diakenwijding jubileum. Al vele jaren
is hij als permanente diaken actief in m.n. de parochie St
Severinus te Grathem. In het verleden hielp hij ook
weleens uit met dopen in Leveroy. Onder pastoor Jacobs
liep hij stage.
In zijn dagelijks leven is hij werkzaam als geestelijk
verzorger in het UMC te Maastricht. Hij richt zich onder
meer op het welbevinden van geriatrische patiënten en
hun naasten.
Tijdens een feestelijke eucharistieviering op 14
november om 11.00 u te Grathem willen we hem in het
zonnetje zetten en bedanken voor zijn inzet. Zo verzorgt
hij al vele jaren de doopsels aldaar en preekt hij
regelmatig. Na afloop van de heilige mis is er gelegenheid
om hem te feliciteren in de kerk. We hopen dat we u met
velen mogen begroeten en dat u ook zo uw
dankbaarheid wilt betonen voor zijn inzet.

H. Caecilia: is een Romeinse martelares ten tijde van de
christenvervolging, waarna zij als Heilig voor de
Katholieke Kerk werd verklaard. Haar sterfdag was op 22
november in het jaar 230 n. chr. in Sicilië, zij heeft haar
laatste rustplaats gevonden in de Basiliek van Santa
Cecilia in Trastevere. Sinds de late middeleeuwen is zij de
patrones van muzikanten, kerkmusici, organisten en
orgelbouwers.
Op zondag 28 november as. Komen de samenwerkende
kerkkoren binnen ons Parochiecluster Tabor samen om
hun jaarlijkse Caeciliafeest te vieren. Dit zijn het
Gemengd Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Heythuysen o.l.v.
dirigent Luc Jakobs met als organiste Petra van der Aart,
de Gregoriaanse Schola o.l.v. Luc Jakobs en het
Clusterkoor en het Rouw- en trouwkoor o.l.v. dirigente
Marij Berkers.

H. Missen in Augustus
(onder voorbehoud)
Oneven weken
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

(1e weekend 1 en 2 aug):
18.30 uur Heythuysen
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem

Even weken
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

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

Dit jaar ligt het accent op het elkaar ontmoeten en nader
leren kennen om de ingeslagen weg van ‘samen zingen’
verder succesvol te vervolgen.
De gezongen H. Mis is om 10.00 uur ter intentie van de
‘levende en overleden’ leden van onze kerkkoren zal
opgedragen worden in de Nicolaaskerk te Heythuysen,
waarbij het Gemengd Kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Heythuysen aldaar voor de muzikale ondersteuning zal
zorgdragen.
Het feest voor alle koorleden zal ‘s middags voortgezet
worden in Zaal Geraats te Grathem waarbij naast een
gezellig samenzijn nog nadere uitleg gegeven zal worden
over de nieuwe samenwerking tussen Kerkkoren binnen
ons Cluster.

Advent-Sinterklaas gezinsmis
Op zaterdag 27 november begint de advent. Traditioneel
is er dan de Advent / Sinterklaas gezinsmis om 18.30 in
Heythuysen. Het thema is dan vrijgevigheid.
Samen met schutterij St Nicolaas te Heythuysen vieren
we dan ook al een beetje het patroonsfeest van onze
kerk en haar gemeenschap.
De communicanten van ons cluster hebben allerlei
taken tijdens deze mis. Tijdens de gezinsmis zal ook de
Goedheiligman met zwarte Piet zomaar op bezoek
kunnen komen.
Gevraagd wordt of alle kinderen houdbaar voedsel
willen meenemen, zodat we daarmee hulp aan arme
gezinnen uit onze parochies gegeven kan worden.
Tijdens de mis kunnen deze gedoneerd worden in de
voedselmand. Zo laten we zien dat we ook aan gezinnen
denken in onze gemeenschap die het financieel
moeilijker hebben.

Bijzondere vieringen
Taizéviering op 24 november 2021 om 19.15 u
in de kerk te Heythuysen
Pastorale ontmoetingen in Kelpen-Oler op:
- 6 november 2021 om 18.00 u
- 4 december 2021 om 18.00 u

Wie gelukkig wil zijn,
moet het niet willen worden.

