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NIEUWS

Synodale weg

Het Coventry-gebed

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor
de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle
gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in
praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van
verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren
naar elkaar centraal staan. Om dit doel te bereiken heeft
hij deze Synode uitgeroepen in het najaar van 2021. Deze
duurt tot eind 2023.
Het bisdom Roermond heeft parochies uitgenodigd om
een manier te zoeken om in contact te treden met
parochianen.
Het pastorale team en clusterkerkbestuur van Cluster
Tabor heeft het idee opgepakt om drie bijeenkomsten te
organiseren om zo gehoor te geven aan de oproep van de
paus. Vanuit het pastorale team zijn enkele betrokken
vrijwilligers
samengekomen
die
deze
drie
themabijeenkomsten zullen gaan leiden. Mensen die
verbonden zijn met parochie en de samenleving.
Deze groep zal via de mail onze actieve vrijwilligers en
vrijwilligsters gaan uitnodigen om met hen in gesprek te
gaan over de drie thema’s die het Bisdom Roermond
heeft gekozen namelijk:

Het Coventry-gebed is na de Tweede Wereldoorlog
ontstaan in de Engelse stad Coventry, waar in november
1940 de kathedraal door Duitse bommen verwoest werd.
Tussen de puinhopen werden twee verkoolde balken
gevonden, die in de vorm van een kruis lagen. De deken
van de kerk zag dat als een oproep tot vrede. De inwoners
van Coventry weigerden zich te laten meeslepen in het
wraak- en geweldsdenken dat na de oorlog in Europa
aanwezig was. Ze zochten juist contact met verwoeste
Duitse steden zoals Kiel, Dresden en Berlijn. Zo ontstond
het initiatief tot een voortdurend gebed voor vrede en
verzoening. Nu we geconfronteerd worden met de
beelden van de oorlog in de Oekraïne moge dit gebed ons
troost geven en de vrede en verzoening oproepen.

- Vieren
- Leerling en missionair zijn
- Dialoog Kerk en Samenleving
De bijeenkomsten zullen gaan plaatsvinden in de St.
Severinuskerk van Grathem. Wilt u deelnemen,
dan
kunt
u
zich
alvast
opgeven
via
parochieheythuysen@gmail.com
o.v.v.
“Deelname
bijeenkomst Synodale weg”. Data en verdere gegevens
worden nog bekendgemaakt. Daarnaast zal er in het
dekenaat een avond plaatsvinden voor de actieve
kerkbestuursleden te Neer.

Gebed voor vrede en verzoening

Want allen hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods.

Heer vergeef het.
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk,
tussen ras en ras, tussen klasse en klasse.

Heer vergeef het.
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft
naar het bezit van wat hen niet toebehoort.

Heer vergeef het.
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit
en de aarde verwoest.

Heer vergeef het.
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.

Heer vergeef het.
Onze onverschilligheid ten opzichte van
het lijden van daklozen en vluchtelingen.

Heer vergeef het.
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen
en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt.

Heer vergeef het.
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen
en niet op God.

Heer vergeef het.
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig,
elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving
geschonken heeft.

Actie Kerkbalans
Met elkaar voor elkaar

Restauratie schilderij
Al meer dan 100 jaar hangt er in de H. Nicolaaskerk een
prachtig schilderij met hierop de afbeelding van de H.
Familie, waarop Jezus speelt met zijn neefje Johannes de
Doper. De herkomst van het werk is onbekend en het
wordt gedateerd rond de 18de eeuw, mogelijk
geïnspireerd door Luikse of Vlaamse kunstenaars.
Het doek is rond 1900 bedoekt d.m.v. een zogenaamde
pap-bedoeking waarbij stijfsel of een dierlijke lijm
gemengd met andere ingrediënten, samen met een
nieuw
linnen doek
het oude doek werd gelijmd. Dit
H.
Missen
in tegen
Augustus
betekent dat het toen reeds een oud en waardevol
(onder
voorbehoud)
schilderij was.
De huidige toestand van het schilderij is zeer ernstig. Het
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een Grathem
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18.00
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geleden. Derhalve hebben wij de opdracht gegeven om
Zaterdag
uur Heythuysen
over te gaan op18.30
restauratie
van dit bijzonder werk. De
Zaterdag
19.15 uur
Baexemop een kleine € 2100.
onkosten worden
geraamd
Zondag
10.00
Hiervoor zijn we
op uur
zoekHeythuysen
naar sponsoren. We dragen
samen zorg voor onze culturele schatten, help ons en
steun, om dit kostbaar werk na te laten aan de generatie
die na ons gaat komen.

Achter elk probleem schuilt
een nieuwe kans.

Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RoomsKatholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische
Broedergemeente.
Al
sinds
1973
werken
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en
doen
zo
een
beroep
op
de
plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van
januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen
plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw,
de koffie, maar ook het personeel en missionaire en
maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de
Actie Kerkbalans.
Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van
betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
De kerkbijdrage regeling draagt een vrijwillig karakter.
Dus u bent zelf vrij om de hoogte van uw bijdrage te
bepalen. Desondanks blijkt er behoefte te bestaan aan
adviezen ter vaststelling van de hoogte van een redelijke
bijdrage. De aanbevolen jaarlijkse kerkbijdrage is
€ 115,00. Algemeen geldt als uitgangspunt voor een
redelijke bijdrage 1% van het netto gezinsinkomen. U kunt
hiermee zelf berekenen wat in uw situatie een redelijke
bijdrage zal zijn.
Geef slim, geef periodiek. Meer geven zonder meer te
betalen? Geef een periodieke gift!
Hoe werkt het? Giften zijn normaal gesproken pas
aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal
10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke
gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra
gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan
de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft de gever
hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk
terecht. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl.
Betaling kan door overschrijving en/of doorlopende
machtiging aan het kerkbestuur:
•
•
•
•
•

IBAN NL37RABO 0104 0917 38 parochie H. Johannes
de Doper te Baexem
IBAN NL19RABO 0117 0003 37 parochie St. Severinus
te Grathem
IBAN NL93RABO 0122 2024 73 parochie H. Nicolaas
te Heythuysen
IBAN NL15RABO 0113 9169 73 parochie H. Liduina te
Kelpen -Oler
IBAN NL47RABO 0128 4024 74 parochie H. Barbara
te Leveroy

Deze Nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door uw
kerkbijdrage van afgelopen jaar.
Hiervoor hartelijk dank!

Vieringen Goede Week en Pasen
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Palmzondagviering
Palmzondagviering
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Presentatiemis communicanten

DiaNico

Op zondag 13 maart zullen de communicanten van
Grathem, Leveroy en Baexem zich presenteren in de H.
Severinuskerk te Grathem. Het thema van dit jaar is: Zet
de deur van je hart open. Komend jaar 2022 doen de
kinderen uit groep 4/5 uit de parochies Leveroy, Baexem
en Grathem de Eerste Heilige Communie tijdens een
gemeenschappelijke viering op 22 mei 2022 om 10.00 u in
de H. Johannes de Doperkerk te Baexem.

Onze diaconale werkgroep heeft samen met de
christelijke gemeente Leudal met Kerstmis 2021 voor
meer dan E 2000 aan kerstpakketten samengesteld en
deze uitgedeeld aan de mensen van onze parochiële
voedselbank Dianico en zij die een pakket ontvangen van
de Voedselbank Midden Limburg. Daarnaast hebben wij
aan het begin van de vastentijd een pakket gemaakt als
ondersteuning voor mensen die op de vlucht zijn voor
het oorlogsgeweld in Oekraïne.
Wilt u ons werk blijven steunen, dat kan zowel financieel
of via de voedselmanden in onze kerken. U vindt hier ook
een actuele lijst van spullen die hard nodig zijn.

Succes is krijgen wat je wilt,

Vastenactie 2022

geluk is willen wat je krijgt.

In het weekend van de vierde en vijfde zondag van de veertigdagentijd zal kapelaan Rajan van het cluster Kana te gast
zijn in onze parochies. Hij zal ingaan op het goede doel dat gelinkt is met zijn thuisland. Het coronavirus heeft echt de
hele wereld getroffen en niemand onaangeroerd gelaten. India is een van de meest getroffen landen met een hoog
aantal besmettingen en sterfgevallen. Duizenden kinderen verloren een moeder, een vader of zelfs beiden. Deze
kinderen hebben zorg en bescherming nodig. Ook al vallen de lichamelijke gevolgen van besmettingen voor kinderen
mee, de impact op hun leven is gigantisch. Ze komen er alleen voor te staan als beide ouders worden opgenomen in het
ziekenhuis. Er is een enorme behoefte aan onderkomen, medische zorg en scholing. Omdat de angst voor corona zo
groot is, is niemand bereid deze kinderen onderdak te geven. Zij blijven alleen en onverzorgd achter. Het Pope Francis
Home (Paus Franciscus huis), onderdeel van Anbu Illam: (dat betekent ‘Huis van Liefde’), kan plaats bieden aan 50
kinderen. Anbu Illam, (o.l.v. Rev. Dr. Russel Raj Bakthinathan,) runt al 26 jaar een opvang voor dove kinderen, en kinderen
uit zeer arme wijken. Zij hebben een ruime ervaring om ook deze kinderen een helpende hand te bieden en de juiste
zorg aan te reiken. Om deze opvang te realiseren is veel geld nodig. Er is behoefte aan kleding en voeding, meubilair,
wasmachines, beddengoed, bureaus, stoeltjes en banken, enz. Daarvoor is onze hulp hard nodig. In dit weekend zal er
een kerkdeurcollecte plaatsvinden die overgemaakt zal worden aan dit project via bisdom Roermond.

Onderweg naar Pasen
Artikel door 2 van onze misdienaars
Het was een week voor Carnaval en Linde liep over het
pad door het bos. Ze was op weg naar school maar ze
moest eerst nog een hele weg door het bos. Ze woonde
aan de ene kant van het bos en aan de andere kant lag de
school. Dadelijk zou ze bij het huis van haar vriendin
Melissa komen en zouden ze samen hun weg naar school
vervolgen. Linde had haar gele jurk aan en haar bruine
haren zaten in een vlecht met haar roze strik. Daar waren
de huizen al en het meer dat ze nog over moest.

Het zag er heel vrolijk uit. Vandaag was ze jarig. Ze liep
terug van school naar huis. Ze had 35 kauwgomballen bij
zich. In haar klas zaten 34 kinderen en van de meester had
ze ook een kauwgombal gekregen. Ze stopte ze thuis
allemaal in haar zelfgemaakte doosje. Ze zouden haar
verjaardag vieren na de vastentijd, want dan konden ze
taart eten. Thuis was het dus eigenlijk een gewone dag.
Vanmorgen hadden haar ouders wel voor haar gezongen
en had ze nog snoep gekregen dat nu allemaal in haar
doosje zat. Ze wilde zo graag één snoepje opeten maar
helaas was dat verboden. Dus deed ze dat ook niet.
De volgende morgen werd Linde met een blij gevoel
wakker. Het was Pasen. De paashaas was vast al geweest en
meteen sprong ze uit haar bed en rende ze naar de kamer
van haar ouders en riep: “Mama, papa de paashaas is
geweest, ik wil eieren gaan zoeken”. “Rustig”, zei mama.
“Trek eerst je kleren aan”.
Linde kleedde zich snel aan. Ze trok haar gele jurk aan,
vlocht haar lange haren en deed haar roze strik in haar
haren. Ze rende naar buiten. Het was een prachtige
ochtend, er lagen eitjes en ze zag dat haar ouders ook naar
buiten gekomen waren. Linde riep: “Kom me gauw helpen,
daar in die boom ligt een ei”. Ze danste door de tuin in de
voorjaarszon.

Tekst: Vera Swillens, Tekening: Eva Swillens
Even later zat ze op school en vertelde de meester wat er
zou gebeuren na Carnaval. Linde wist dat heel goed want
in die tijd was ze ook jarig, ze werd 10 jaar. Ze kreeg dan
van alle kinderen in de klas een snoepje, meestal een
kauwgombal.
Zo verliepen de dagen vredig en rustig tot op de dag van
Carnaval. Linde was verkleed als prinses en haar vriendin
Melissa als ballerina. Samen dansten ze naar school. Toen
zagen ze dat de hele klas was versierd en zelfs de hele
school. Het zag er zo kleurrijk uit. Linde kon haar ogen
gewoon niet geloven. Even later schalde de muziek door
de luidsprekers en toen opeens riep de directeur: “Hallo
jongens en meisjes. Welkom op dit grote Carnavalsfeest.
Wat fijn dat jullie er allemaal al zijn. Jonge juffrouw Linde
Jansen heeft een gedicht voor ons gemaakt. Dat mag ze
nu komen voorlezen”.
Oh ja haar gedicht. Linde was het helemaal vergeten. Ze
ging snel naar voren om het voor te lezen.

Hallo allemaal, Welkom
Dit feest wordt geweldig echt niet stom
Wat fijn om weer allemaal samen te mogen zijn.
Iedereen kijkt mee ook al is het door kieren
Laten we nu allemaal samen Carnaval vieren
Er werd geklapt en toen gingen ze dansen en zingen. Het
was een prachtig gezicht en heel fijn. Maar de volgende
morgen dacht Linde, nu is het vastentijd. Oh wat erg al
haar snoepgoed moest ze in een doosje doen terwijl ze
het eigenlijk op wilde eten. Helaas er was niets aan te
doen.
Het was Linde eerder nog niet opgevallen maar aan alle
bomen waren al piepkleine groene blaadjes gekomen.
De volgende morgen werd Linde met een blij gevoel

Nieuw duurzame LED-verlichting
Het zal de mensen die regelmatig in H. Nicolaaskerk
komen waarschijnlijk opgevallen zijn dat het in het
gebouw veel lichter is geworden. Dat komt niet door een
nieuw laagje verf, maar doordat alle verlichting is
vervangen voor een duurzame LED-verlichting.
In de kerk hingen nog energieverslindende plafonnieres
en spots. Ook al is het aantal branduren niet erg groot,
toch maakt het een heel verschil. In de weken
voorafgaand aan kerstvieringen hebben meerdere
vrijwilligers hard gewerkt om alle verlichting binnen de
kerk en parochiekantoor te vervangen door duurzame
LED-verlichting.
We hebben gezocht naar duurzame verlichting, omdat
we ook als kerk milieubewuste keuzes willen maken.
Gezien de actuele milieuvraagstukken waarvoor we allen
staan en de enorm stijgende prijzen van elektriciteit was
dit het moment om de transitie naar LED-verlichting
door te voeren.
Het installeren van de nieuwe LED-verlichting is een
investering geweest van ruim € 7200, maar we hopen dit
door de lagere energiekosten binnen een 4-5 jaar weer
terug te verdienen. Dit is een bedrag dat we uit de
financiële reserves hebben kunnen halen.
Indien u de kerk een warm milieubewust hart toedraagt,
zou het fijn zijn als u bereid bent om uw kerk financieel
voor dit project te steunen. U kunt uw gift overmaken op
bankrekening: NL26 RABO 0122 2418 00
van Nicolaasparochie Heythuysen onder vermelding van:
LED-verlichting. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

