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Overdenking met Kerstmis
Wederom gaan we een sober Kerstmis tegemoet. Het corona virus gijzelt ons nog steeds. We proberen het met velen te
tackelen. We proberen de figuurlijke maar ook letterlijke duisternis te verdrijven met duizenden al dan niet gekleurde
led lichtjes, glühwein en versierde kerstbomen.
Kerstmis maakt iets los in ons mensen. Maar Kerstmis is meer dan een dikke rode man in een pak, met alleen maar
hohoho, Kerstmis is meer dan een gezellige boom in de woonkamer, waar we maar geen kerststalletje meer onder
zetten. Zo not done anno 2021! Kerst is meer dan de slogan prettige feestdagen….
Kerst gaat om een kind, een baby. Ons is een Verlosser geboren. God is mens geworden, licht is gaan schijnen door de
duisternis heen van uw eigen hart.
Een kind geboren, met in de toekomsthorizon het symbool van het kruis. Dat kruis dragen wij allemaal met ons mee.
Juist om dat kruis zoeken wij ook zelf licht en troost, hoop en liefde, vooral ook geloof. We zoeken naar barmhartigheid.
Dat laatste is een kostbaar woord, in het Latijn, misericordia. Dat betekent vertaald zoveel als ik heb hart voor de
ellendige, de arme. Ik ontferm me vanuit mijn hart over die ander die beproefd wordt. In onze tijd van
zelfgenoegzaamheid vormt barmhartigheid echter een obstakel. Of toch niet?
We horen elk jaar weer het verhaal van jonge ouders die op weg zijn naar een plek van geborgenheid. Maar overal
worden ze afgewezen omdat de mensenharten te vol zijn van zichzelf. Ze vinden uiteindelijk plek in een stal, omdat de
herbergen, symbool van consumptie en welvaart, vol zitten.
Vraagt u zich eens diep in uw eigen hart af, wat u voelt bij uw rijkdom in uw gezondheid in uw welvaart en welzijn, bij
het zo heerlijk genesteld erbij zitten. Durft u, en niet alleen vanavond, uw ogen te openen, en stil te staan, bij u zelf, zoals
u bent, kwetsbaar, broos, vol van talenten, getekend door verdriet en vreugde. Hoe kostbaar het geloof is, in dit Goddelijk
Kind. Waar haalt u de kracht vandaan bij moeilijkheden en beproevingen? Is dat alleen van u zelf, of mag Hij ook uw
helper zijn? Welk kruis dragen wij niet met ons mee?
Laat eens heel langzaam in uw hart doordruppelen: Er is een Redder geboren, Christus, die u bij de hand wilt nemen, en
duidelijk wil maken hoe kostbaar u bent in de ogen van God. God is nooit bezet, Hij kent geen wachttijden. Nee, feit is,
dat er voldoende plaats is in zijn “stal”.

Pastoor Marcus Vankan

Overzicht van de vieringen in de Kersttijd
Datum

24 dec
24 dec
24 dec
24 dec
25 dec
25 dec
25 dec
25 dec
26 dec
26 dec
31 dec
1 jan

Viering
Plaats
Aanvang
Gezinsviering
Leveroy
16.00 u
Gezinsviering
Baexem
16.00 u Jeugdensemble van fanfare Aurora
Gezinsviering
Heythuysen
16.00 u Koperblazers Heythuysen/ Linne
Nachtmis, livestream
Heythuysen
21.00 u Gemengd Kerk. Zangkoor Heythuysen
Alleen livestream! Besloten viering. Stream begint om 20.45, kerstmuziek, H. Mis om 21.00 u
1ste Kerstdag
Baexem
9.30 u Ensemble van fanfare Aurora
1ste Kerstdag
Heythuysen
9.30 u Ensemble van harmonie l’Union
ste
1 Kerstdag
Grathem
11.00 u Clusterkoor
ste
1 Kerstdag
Kelpen-Oler
11.00 u
de
2 Kerstdag
Leveroy
9.30 u Ensemble van fanfare Concordia
2de Kerstdag
Heythuysen
10.00 u Gregoriaanse Schola Heythuysen
Oudjaarsviering
Heythuysen
16.00 u
Nieuwjaarsviering
Heythuysen
11.00 u Gemengd Kerk. Zangkoor Heythuysen

Reserveren plaatsbewijzen voor Kerstmis

Actuele Coronaregels

Tijdens de vieringen op beide Kerstdagen wordt er met toegangsbewijzen
gewerkt. Het is nodig om u aan te melden voor het bijwonen van de vieringen
op respectievelijk 25 en 26 december 2021. Dit omdat we rekening moeten
houden met 1,5 meter afstand. Er zijn plaatsbewijzen per viering beschikbaar
die in de maand december na afloop van de H. Missen uitgereikt worden.
Aanmelden kan ook per telefoon of email bij het parochiebureau of bij de
contactpersoon in uw parochie.
Hier kunt u ook terecht voor verdere informatie. Op=Op

Vanwege de afgekondigde maatregelen
van het bisdom zullen ná 5 december
2021 alle avondvieringen binnen Cluster
Tabor vervallen. Voor de parochies
Kelpen-Oler en Baexem zijn deze
verplaatst naar de zondagmorgen.
Kelpen-Oler zo. 9.30 uur en Baexem zo.
11.00 uur.
De woensdagavondviering in de
Nicolaaskerk te Heythuysen is
verplaatst naar woensdagmorgen 9.00
uur.
Dit geldt voorlopig voor de maanden
december 2021 en januari 2022.

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

tel. nr. 0475-453199 / e-mail parochiebaexem@gmail.com
tel. nr. 06-30978269 / e-mail parochiegrathem@gmail.com
tel. nr. 0475-493680 / e-mail parochieheythuysen@gmail.com
tel. nr. 06-81252269 / e-mail parochiekelpenoler@gmail.com
tel. nr. 0495-652054 / e-mail parochieleveroy@gmail.com

DiaNico

“Door de kerk besef ik waar het in het

De voedselmanden staan in onze kerken. Doneert u
houdbare producten voor hen in ons midden die het
moeilijk hebben.

leven om gaat… daarom geef ik voor
mijn kerk.”

H. Missen in Augustus
Openstelling
kerken op 1ste Kerstdag
(onder
voorbehoud)
Heythuysen:
- Naweekend
de mis van
uur. Tot 11.00 uur.
Oneven
weken (1e
1 en9.30
2 aug):
En
van
14.30
uur
tot
Zaterdag
18.30 uur Heythuysen16.30 uur.
Er is uur
dan Leveroy
livemuziek in de kerk!
Zondag
09.30
Kelpen-Oler: 10.00
- Na de
mis
van 11.00 uur. Tot 13.00 uur.
Zondag
uur
Heythuysen
Zondag
11.00 uur Grathem
Voor de meest actuele info, zie www.clustertabor.nl
Even weken
(1e weekend 8 en 9 aug) :
Zaterdag
18.00 uur Kelpen-Oler
Zaterdag
18.30 uur Heythuysen
Zaterdag
19.15 uur Baexem
Zondag
10.00 uur Heythuysen

Eerste H. Communie 2022
Komend jaar 2022 doen de kinderen uit groep 4/5 uit de
parochies Leveroy, Baexem en Grathem de Eerste Heilige
Communie tijdens een gemeenschappelijk viering op
22 mei 2022 om 10.00 u in de H. Johannes de Doperkerk te
Baexem.

Vergeet de fout,

maar onthoud de les.

Het pastorale team en
clusterbestuur
wensen u
fijne feestdagen,
een zalig Kerstmis
en een voorspoedig
2022

Voor actuele info, bezoek onze website www.clustertabor.nl

