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Bezoek bisschop Harrie Smeets
Hierbij ontvangt u een speciale nieuwsbrief
met informatie over de activiteiten en
vieringen bij het bezoek van mgr. Bisschop
Harrie Smeets op 22 september 2019.
Onze bisschop wil graag een goed beeld van
zijn bisdom krijgen en bezoekt daartoe de
dekenaten. Hij zal vrijdag 20, zaterdag 21 en
zondag 22 september naar het dekenaat
Thorn komen.
In grote lijnen heeft het dekenaatsbestuur
in samenwerking met de clusterbesturen de
bezoeken per dag over de drie parochieclusters verdeeld: vrijdag ligt het accent op
Emmaus, zaterdag is hij in Kana en zondag grotendeels in het parochiecluster Tabor.
Het programma omvat momenten waar ieder welkom is en ook meer besloten
samenkomsten. Hieronder treft u het programma aan voor uw parochiecluster.

Programma
9.00 – 9.45
10.00 – 11.00

11.15 – 12.45
13.00 – 14.15
14.30 – 15.45
16.00 – 17.30
17.45 – 19.15
19.15 –

zondag 22 september

Bezoek aan parochie Heythuysen. ontvangst in Credozaal door
pastoraal team en clusterbestuur met enkele genodigden. Thema:
De eigenheid van ons cluster Tabor.
Eucharistieviering in de parochiekerk H. Nicolaas waarbij zijn
uitgenodigd alle misdienaars, diakens, kosters, emeriti, lectoren,
cantors, coördinatoren catechese / Taizé en koorleden.
Thema: De kracht van samen vieren. Iedereen welkom.
Ontmoeting en lunch in De Tump met pastoraal team, kosters,
misdienaars, lectoren, cantors en catechese-groep/Taizé.
Thema: jongeren, bijzondere vieringen, catechese.
Bezoek parochie Baexem (in kerk). Ontmoeting met vrijwilligers
van DiaNico, MOV, Ziekenbezoek, Kerstactie, Avondwake en
rouwverwerking. Thema: Zorg om de medemens
Bezoek parochie Kelpen-Oler (parochiezaal). Ontmoeting met
vrijwilligers van gebouwen en begraafplaatsen.
Thema: Zorg om gebouwen en begraafplaatsen.
Bezoek parochie Leveroy (Pestoeërskoel). Ontmoeting met
vrijwilligers in de kerngroepen-parochieraad en financiën.
Thema: Aansturing en draagkracht van onze lokale kerk.
Afsluiting met Buffet in de Nassaurie voor genodigden.
Thema: Toekomstverwachting.
Programma ingevuld door dekenaatsbestuur.

Bij elk thema zal er een korte presentatie zijn waarna er met de bisschop van
gedachten gewisseld kan worden. Deelnemers hebben zich aangemeld m.u.v. H. Mis.

Levensloop Mgr. Harrie Smeets
Mgr. Hendrikus Marie Gerardus (Harrie) Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen
geboren. Hij groeide op in Born in een gezin van drie kinderen. Hij heeft een oudere
en een jongere zus. De ouders zijn reeds overleden. Smeets volgde de middelbare
school aan het Serviamcollege in Sittard (Atheneum A) en ging daarna van 1980 tot
1985 in Utrecht Nederlands studeren. Terwijl hij deze opleiding afrondde, begon hij in
1985 ook aan de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1991
werd hij tot diaken gewijd, in 1992 gevolgd door de priesterwijding.
Parochiepriester
Daarna begon de bisschop aan een loopbaan van meer dan 25
jaar als parochiepriester. Van 1991 tot 1994 werkte hij als
kapelaan in de parochie H. Oda in Weert en van 1994 tot 1997
in de parochies H. Michaël in Thorn en Heilige Medardus in
Wessem. In 1997 werd Smeets door bisschop Wiertz benoemd
tot pastoor van de parochies in Maastricht-West (de wijken
Malberg, Malpertuis en Pottenberg.
In 2001 uitgebreid met Caberg en Oud-Caberg, die net in die periode aan een proces
van clustering begonnen. Hier bleef hij tot en met 2003 actief. Aansluitend werd
Smeets in 2004 benoemd tot deken van Venray en pastoor van de parochies Petrus‘
Banden, Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en H. Franciscus van
Assisië in Venray. In 2011 werd het voorheen zelfstandige dekenaat Gennep bij Venray
gevoegd.
Bestuur bisdom
Binnen het bestuur van het bisdom Roermond bekleedde Smeets de laatste jaren al
enkele adviesfuncties. Zo werd hij in het najaar van 2015 benoemd tot lid van het
kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de
bisschop. Ook maakte hij de laatste jaren deel uit de van de commissie van het bisdom
die de pastorale benoemingen voorbereidt. Smeets kreeg enige landelijke bekendheid,
doordat in 2012 en 2013 de televisiemissen van de KRO vanuit de Grote Kerk in Venray
werden uitgezonden. Sinds 2012 is Smeets voorzitter van de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten, die onder de naam ‘Huis voor de Pelgrim’ jaarlijks
bedevaartreizen voor enkele duizenden pelgrims naar Lourdes, Rome, Israël en tal
van andere bedevaartsoorden organiseert.

Agenda
Datum
21 sep
22 sep
22 sept
25 sep
30 sep
03 okt
04 okt
05 okt
12 okt
19-20 okt
26 okt
28 okt

Wees dankbaar voor de problemen die je niet hebt

Activiteit/ viering
Mis met Dekenaal Gregoriaans Koor
Bezoek bisschop Harrie Smeets
Uitvoering Bach Cantate BWV 99
Taizéviering
Bijbel lezen
Cluster Info-avond
Franciscusviering
Dierenzegening
Schuttersmis
Themamis Wereldmissiedag
Schuttersmis
Bijbel lezen

Plaats
kerk Kelpen-Oler
Cluster Tabor
Kerk Heythuysen
Kerk Heythuysen
Credozaal Heythuysen
Pestoeërskoel Leveroy
Baronsberg Baexem
Ingang kerk Heythuysen
Kerk Kelpen-Oler
Baexem, Heythuysen
Kerk Grathem
Credozaal Heythuysen

www.clustertabor.nl

Aanvang
18.00
09.00
19.30
19.15
19.15
19.30
18.00
13.00
19.00
19.00
19.15

