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CLUSTER

NIEUWS

KERST SPECIAL
Voorwoord

In dit Kerstnummer:

Hierbij ontvangt U een speciale nieuwsbrief waarin U
nadere informatie vindt over de activiteiten en
vieringen tijdens en rondom Kerstmis 2016.
Met
name vragen wij U aandacht voor
de
gezinsmissen tijdens de Advent en Kerstmis.
Want ……..
Samen vieren, wel zo fijn.

Contact met uw pastoor ?
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Kijk ook op www.clustertabor.nl

Telefoon:
voor

m.n.

ziekenzalving,

doopsel,

Pastoor M. Vankan
Ass. Em-deken Th. Willemsen

uitvaart,

huwelijk

e.d.

0475-475372
0475-531373

Kijk voor overige telefoonnummers onder agenda op pagina 4.

De boodschap van Kerstmis …
Een mooie traditie met Kerstmis is, dat we jaarlijks
een kerststal opbouwen. Het is een mooi gebruik dat
teruggaat naar de H. Franciscus van Assisi. Ons hart
lijkt een beetje op die stal, er ligt van alles in
opgeslagen. Af en toe moet het eens flink uitgemest
worden. Maar voor God is dat onvoldoende. Hij wil
ermee aan de slag. Door de komst van Christus krijgt
in ons hart het woord barmhartigheid een gezicht!
Het kind in de kribbe vraagt van ons geen
geschenken en prestaties. Onze lege handen
volstaan. De handen en het gebed bij onze donkere
en sombere momenten die ons raken en kwellen.
Waarmee we ons machteloos en alleen voelen.
Daarmee kan Christus de waarheid aanbieden, een
Licht voor u zijn. Mag de uitnodiging van Kerstmis
voor u een uitnodiging zijn, om het kind toe te laten
in uw hart.

Cluster Tabor wenst U een fijne
voorbereiding op een
Zalig Kerstfeest.

Advent:

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 veel hongerigen v.w. stille armoede. Gezinnen en
vluchtelingen die hier zijn komen wonen. Help ons
mee om de manden te vullen voor onze medeparochianen, voorafgaand aan elke eucharistie-viering
in elk van onze parochiekerken. De producten worden
verdeeld alhier in Leudal en komen bij de juiste
adressen aan in alle anonimiteit.
..
Doe mee !!!!

Vanaf de start van de advent bidden we
het onze vader iets anders:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Zie Agenda op pg 2
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"We hebben deze aarde niet van onze ouders gekregen,
maar van onze kinderen geleend."

Agenda rondom Kerstmis
Datum Activiteit/viering

Plaats

Aanvang

26 nov
11 dec
12 dec
13 dec
16 dec
21 dec
21 dec

Gezinsviering Advent/Sinterklaas - communicanten
MOV viering “solidariteit” met wereldwinkel
Boeteviering Cluster
Kerstviering Senioren en Zonnebloem
Kerstviering Senioren
Kerstviering Senioren
Kerstviering Senioren en Zonnebloem

Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
BMV Grathem
Parochiekerk Heythuysen
Het Trefcentrum Kelpen-Oler
Baexheimerhof Baexem

18.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
13.30 uur
11.00 uur
15.00 uur
13.30 uur

24 dec
24 dec
24 dec
24 dec
24 dec
24 dec
24 dec

Kinder-Kerstviering
Nachtmis (m.m.v. gemengd koor Milagri en fanfare Concordia)
Gezinsviering Kerstmis (met kerstspel)
Kerstviering Nachtmis
Kerstviering Nachtmis (met koor en jeugdfanfare)
Kerstliederen zingen tot 21.00 uur
Kerstviering Nachtmis (mmv Kerkelijk Zangkoor en Strijkkwartet)

Parochiekerk Leveroy
Parochiekerk Leveroy
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Kelpen-Oler
Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen

19.00 uur
22.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
20.30 uur
21.00 uur

25 dec
25 dec
25 dec
25 dec
25 dec

Viering 1e Kerstdag (m.m.v. fanfare Aurora)
Viering 1e Kerstdag (met Mannenkoor – Gregoriaans)
Viering 1e Kerstdag (met harmonie L’Union)
Viering 1e Kerstdag
e
Viering 1 Kerstdag - Gezinsmis

Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Leveroy
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Grathem
Parochiekerk Kelpen-Oler

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

26 dec
26 dec

H. Mis (m.m.v. gemengd koor Milagri)
Viering 2e Kerstdag (met Mannenkoor – Gregoriaans)

Parochiekerk Leveroy
Parochiekerk Heythuysen

09.30 uur
10.00 uur

31 dec
1 jan

Oudjaarsviering
Nieuwjaarsviering Cluster

Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen

18.30 uur
11.00 uur

Zie voor verdere mededelingen:
Uw lokaal Gilsing weekblad
Weekblad voor Nederweert
Weekblad 1-Lokaal
Website:
www.clustertabor.nl
Facebook:
Heilige Nicolaas Heythuysen

Telefoonnummers 
Baexem
Grathem
Heythuysen
Kelpen-Oler
Leveroy

0475-451609
06-30978269
0475-493680
06-81252269
0495-651316

Laat onze parochies worden tot oases van barmhartigheid
Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen.
Meld je dan aan op:
nicolaasparochie@kpnmail.nl o.v.v. naam–mailadres-woonplaats

