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Cluster

NIEUWS Special

Geachte parochiaan,
Voor u ligt een bijzondere nieuwsbrief, met een vraag aan u! Onlangs
publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport “Buiten kerk en
moskee”. Conclusie van het rapport was dat het merendeel van de
Nederlanders niet meer gelovig is en ook niet meer participeert in een lokale
geloofsgemeenschap.
En dat is uitermate jammer. Als we eerlijk zijn zien we namelijk grote
problemen op ons afkomen die alleen maar gaan doorzetten. De realiteit
van de toename van sociale armoede, een groei in de cijfers van mensen die
eenzaam zijn en of met hun ziel onder de arm lopen in de vorm van
depressie of een burn-out. Door de individualisering voelen we ons minder
betrokken en kijken we minder om naar elkaar. Voor een project lopen we
nog al gauw warm. Maar vaak stopt het er dan ook mee. We willen graag vrij
zijn, vooral geen commitment voelen.
Onze inspiratiebron is de boodschap van Christus. In een van zijn verhalen spreekt hij over het feit dat er een grote oogst
is, maar helaas te weinig arbeiders. Te weinig mensen die willen meegaan in een stuk dienstbaarheid.
Als kerk hebben wij echter veel te bieden op zowel liturgisch, catechetisch als ook op diaconaal vlak. We bieden vieringen
aan in de vorm van missen, woorddiensten en verdiepingsvieringen zoals Taizé waar we een baken creëren van
onthaasting en op adem komen. Afscheidsdiensten zoals uitvaarten en avondwakes die persoonlijk worden ingevuld
door middel van teksten en zang. Mooi is altijd als we de terugkoppeling krijgen dat het koor zo mooi zong en dat een
gekozen gedicht of de preek en gebeden zo persoonlijk waren.
Door mensen die ten dienste staan en emoties gecombineerd met een boodschap van de christelijke hoop troost bieden
aan nabestaanden. Onze zondagse vieringen waarin kosters, misdienaars, koorleden, lectoren, collecteanten etc. hun
steentje bijdragen voor een open Godshuis waar de gemeenschap elkander mag ontmoeten.
In catechetische zin waarin vrijwilligers de priesters ondersteunen in bijeenkomsten van zingeving gen verdieping.
Waar men ook samen met een lokale Heemkunde, seniorenvereniging en Zonnebloem themabijeenkomsten
organiseert rondom rouw- en eenzaamheid. En vergeet de diaconie niet. Ons cluster heeft een eigen voedselbank. We
helpen vele met name jonge gezinnen met kinderen. Wij bieden onze gemeenschappen rouw- en stervensbegeleiding.
We verzorgen huisbezoeken en kleine vieringen in zorginstellingen. Het zijn vaak ontroerende en prachtige gesprekken,
die mij en de vrijwilligers verdiepen.

Als gemeenschap doen wij veel. Helaas zien we ook dat er minder en minder mensen zijn die zich geroepen weten om
zich dienstbaar te maken. Kerntaak van ieder mens is om de boodschap van liefde een gezicht te geven. Om of je nu wel
of niet gelovig bent werken van barmhartigheid te verrichten. Oog hebben voor een zieke of eenzame, het kleden van
armen en vreemdelingen. Delen van voedsel met minderbedeelden. En we zijn mensen, ieder met eigen talenten en
levenservaring. Kortom waarom dit alles voor jezelf houden.
We zoeken u, wij zoeken jou, oud of jong als Vrij-wil-li-ger: onmisbaar persoon die ervoor zorgt dat de ander er niet alleen
voor hoeft te staan!
We hebben een groot tekort aan oren die willen luisteren, aan ogen die de noden willen zien, aan monden die een taal
van liefde en zorg willen verwoorden, en aan handen die durven aanpakken. Juist in deze tijd.

Als parochiebestuur en pastorale team investeren wij ook in onze vrijwilligers, door middel van samenkomsten en
terugkoppeling, door oog te hebben voor lief en leed. Vrijwilligers zijn onze kostbaarste schatten. Onbetaalbaar.
Wat verwachten wij van u / jullie? Kom ons ondersteunen. We zoeken geen ego’s of mensen zonder
doorzettingsvermogen die afhaken! Maar ben jij diegene die dienstbaar en creatief kan zijn, die durft te spreken en goed
kan luisteren? Die creatief is, niet alleen met zijn hoofd en hart, maar ook met zijn handen? Kom en meld je aan via ons
parochiebureau.
We zoeken mensen voor onze lokale parochiegemeenschappen, maar ook mensen die over parochiegrenzen heen
kunnen stappen en zich ook breder willen gaan inzetten. Die mobiel zijn en ook kunnen en durven ondersteunen in de
naastgelegen parochies.
Namens het clusterkerkbestuur en pastorale team,
Pastoor Marcus Vankan

Functies
Voor onze liturgie – diaconie zoeken wij voor de volgende functies
mensen:
•

Lector of lectrice: zij verzorgen de lezingen en voorbeden
tijdens de heilige missen en woorddiensten of andere
gebedsvieringen
• Misdienaar: jongeren die de priester tijdens de mis willen
helpen met het brengen van de kelk en hostieschalen, het
lopen met een kaars en het helpen met de wierook.
• Koster-kosteres: openmaken van de kerk, verwarming en
licht aan. Kaarsen ontsteken en de misspullen klaarzetten.
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• Werkgroep gezinsmis / kindernevendienst; jonge ouders
die samen met de priester invulling willen gaan geven aan
gezinsmissen zoals het uitzoeken van geschikte teksten en
liederen.
• Rouw- en stervensbegeleiding / huisbezoek: bij eenzamen
en zieken: mensen die na een cursus bij ons gevolgd te
hebben hun naaste bijstaan van uit de christelijke
boodschap van hoop en liefde.
• Bloemsiergroep; Voor het verzorgen van de
bloemversieringen en planten in de kerk vragen we
uitbreiding van het team vrijwilligers. Met de kerkelijke
hoogfeesten wordt er uitgebreid versierd; gedurende het
jaar zorgen we voor bloeiende planten en bloemwerk.
Wanneer we het team kunnen uitbreiden kunnen we bij
toerbeurt werken.
• Zinspiratie Leudal: deze werkgroep organiseert enkele
malen per jaar een bijeenkomst met een spiritueel,
eigentijds karakter. Vindt u het leuk om hieraan bij te
dragen, dan bent u van harte welkom om mee te werken aan
de invulling van deze bijeenkomsten.

PR
Bent u diegene die zijn/haar talenten nuttig
wil maken?
Het Cluster Tabor is een cluster van 5 parochies
onder leiding van pastoor Marcus Vankan.
Met een groot aantal vrijwilligers willen wij de
liturgie behouden binnen dit cluster. Daarvoor
moeten wij het gehele jaar door diverse
inspanningen verrichten, overleg plegen,
documenten en nieuwsbrieven schrijven, een
website bijhouden enz. Om die correspondentie
een uniforme uitstraling te geven en op inhoud
te toetsen zijn wij naarstig op zoek naar een PRman of -vrouw.
Het is vrijwilligerswerk dat u naar eigen inzicht
kunt invullen, u bent dus niet gebonden aan
vaste tijden. Het enige wat wij vragen is dat er
een week voor publicaties een PR-toets is
gedaan. Uw ideeën om het geheel van publicatie
en correspondentie op te frissen c.q. te
vernieuwen zijn zeer welkom.
Bent u diegene die enkele uurtjes per maand
vrijwilligerswerk wilt doen voor ons cluster,
dan horen wij graag een reactie van u.

Een schip in de haven is
veilig, maar dat is niet
waar schepen voor
gebouwd zijn.

Laat uw (zang)stem meetellen!
Samen zingen, sterk in verbondenheid
Binnen ons Cluster Tabor is het gelukkig nog mogelijk
een groot aantal vieringen muzikaal, met mooie
afwisselende koorzang, te ondersteunen. Dit dankzij de
inzet van onze enthousiaste koorleden.
Het is echter géén vanzelfsprekende verworvenheid,
maar vraagt zeker nu de ‘vergrijzing’ binnen het
ledenbestand zich manifesteert, om een extra impuls.
Willen wij ook in de toekomst op verantwoorde wijze de
vieringen muzikaal ‘luister’ bijzetten, dan is verjonging /
uitbreiding van het ledenbestand echt noodzakelijk.
Wat zou het toch mooi zijn als we het ‘samen-Kerk-zijn’
ook op muzikaal vlak blijvend kunnen uitdragen.
Daarom doen wij een beroep op enthousiaste, betrokken
zangers en zangeressen om dit in gezamenlijkheid te
kunnen realiseren!
Het zingen in een Kerkkoor geeft veel voldoening en
zorgt
voor
de
samenhang
binnen
een
geloofsgemeenschap, waarbij ook het sociale aspect heel
waardevol kan zijn.
Zingen is bovendien ook goed voor de nodige
ontspanning en daarbij zal de mooie kerkmuziek ons
helpen in ‘balans’ te blijven zeker in deze onrustige
samenleving. Kortom voldoende reden om deze stap te
wagen!
Binnen ons Cluster zijn momenteel vier koorgroepen
actief te weten: Gemengd Koor St. Caecilia Heythuysen,
het Gregoriaans koor De Schola, het Clusterkoor en het
Rouw/trouw koor.
U bent als geïnteresseerde van harte uitgenodigd om
een of meerdere repetities bij te wonen van een of
meerdere van de genoemde koorgroepen. Het zou mooi
zijn wanneer u daarna een definitieve keuze maakt en
lid wordt van een of meerdere koorgroepen.
Aanmelding kan bij het Parochiebureau in Heythuysen
of via de desbetreffende dirigenten van de
koorgroepen.
Twijfel niet en laat uw stem meetellen, zing met ons
mee, een mooie muzikale toekomst tegemoet!!

Onderhoud gebouwen
Hebt u gouden handen of probeert u graag iets uit?
Als we over kerkgebouwen spreken, dan kunnen we in
dezelfde zin ook spreken over het onderhoud aan de
gebouwen. Het groot onderhoud wordt uiteraard door
bedrijven uitgevoerd. Echter door het jaar heen zijn er
verschillende zaken die door vrijwilligers worden
uitgevoerd. Dat kan zijn het vervangen van een lamp,
maar ook grotere klussen, zoals het aanleggen van de
livestream of het repareren van een stoel. Het gaat om
heel diverse werkzaamheden, variërend van duur, van in
de kelder tot boven de gewelven. Heeft u ervaring met
bouwwerkzaamheden, elektra, waterafvoer, schilderen,
houtbewerking etc.? Vindt u het behoud van de
gebouwen belangrijk?
Vindt u het leuk om u
projectmatig hiervoor in te zetten? Neem dan contact
op met het parochiebureau tel: 0475 – 493680 of stuur
een email naar clustertabor@gmail.com.

Onderhoud begraafplaatsen en
groenvoorziening
Schoffelt u ook graag eens gezellig samen?
Elke parochie heeft een eigen begraafplaats, en/of rond
om de kerk een stuk grond dat onderhouden moet
worden, zodat het er netjes verzorgd uit blijft zien.
Schoffelen en snoeien, samen werken aan een mooi
resultaat. Bent u diegene met groene vingers die graag
buiten is, en vindt u het leuk om samen met anderen in de
tuin te werken, dan is dit wellicht iets voor u.

Vrijwilliger parochiebureau
Vindt u het ook leuk om in een team te werken?
Naast enkele betaalde krachten draait het cluster vooral op de vrijwilligers. Daarom
willen we een beroep doen op iedereen om te kijken of hij/zij een steentje kan en wil
bijdragen.
Een bijdrage kan op velerlei gebied. Allereerst kunnen we altijd bestuursleden gebruiken
die voor het cluster het beleid uitzetten en werknemers en vrijwilligers binnen de
parochies aansturen. Mensen die mee kunnen denken in het opzetten van en het
invulling geven aan het beleidsplan zijn welkom.
Steeds meer clusterzaken worden vanuit het centrale parochiekantoor in Heythuysen
aangestuurd. Vrijwilligers die ons parochiekantoor willen ondersteunen met één of
enkele specifieke taken zijn altijd welkom. Deze taken kunnen heel divers zijn zoals bv.
het onderhouden van contacten met onze vrijwilligers, het mee opzetten en bijhouden
van parochianenadministraties, financiële boekingen, begraafplaatsadministraties,
uitwerken van lijsten, archivering etc. Spreekt iets uit deze lijst u aan, informeer dan
eens naar de mogelijkheden.
Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers in de parochies nodig om dit te ondersteunen en uit te voeren. Dit betreft naast
mensen die betrokken zijn bij de vieringen ook vrijwilligers in onderhoud van gebouwen en andere bezittingen.
Kortom, er zijn diverse mogelijkheden op allerlei gebied. Wilt u graag een steentje bijdragen? Neem dan contact op via
clustertabor@gmail.com of telefonisch via 0475 493680 tijdens openingsuren van het parochiekantoor Heythuysen.
Zij helpen u graag verder.
Heeft u behoefte om eerst met ons in gesprek te gaan, dan staan wij daar natuurlijk altijd voor open.

clustertabor@gmail.com
www.clustertabor.nl
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