Geachte dorpsbewoners,
Het kerkbestuur van de parochie Heilige Johannes de Doper wil iedereen
hartelijk danken voor zijn of haar financiële bijdrage aan het parochiejaar
2015.
We zouden het zeer fijn vinden wanneer we u (weer) mogen rekenen tot de
parochianen die jaarlijks een financiële kerkbijdrage leveren aan onze
parochie. Dit is onze belangrijkste inkomstenbron.
In deze informatie brochure kunt u lezen waarom we uw steun hard nodig
hebben.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL37 RABO 0104091738 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Baexem, onder
vermelding van “kerkbijdrage 2016”. Als u voor de eerste maal een
overboeking doet dan gaarne uw adres vermelden.
Ook kunt u een machtiging afgeven. Het machtigingsformulier vindt u op de
laatste bladzijde van deze gids.
N.B. Uw BIJDRAGE aan de parochie is ( onder voorwaarden) een
AFTREKPOST bij de aangifte van uw INKOMSTENBELASTING.
Het hiervoor benodigde RSIN- nummer kunt u bij het parochiebureau
opvragen.
Op bladzijde 14 kunt u bij de Kerktarieven meer lezen over de kerkbijdrage
en welke vrijstelling van bedragen u heeft bij rouw – en trouwdiensten.
Voor 2016is door het Bisdom Roermond de minimumbijdrage kerkbijdrage
vastgesteld op € 100,- . Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het
netto inkomen van een economische eenheid.
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Waar blijft de kerk
Voor u ligt onze parochiegids, een handig boekje waarin u alle informatie
vindt.
Een parochie die uitdagingen zoekt. Een parochie waarin mensen zich willen
inzetten voor hun naaste. Naast verzorgde liturgische vieringen en
samenkomsten in navolging van Christus, geven wij ook een gezicht aan
diaconie. In samenwerking met de leden van de kerngroep, die de
seniorenvereniging Sint Joseph, De Zonnebloem, schutterij Sint Jan, fanfare
Aurora en vrijwilligers vertegenwoordigen, willen wij luisteren naar de noden
en zorgen die er leven in de harten van onze parochianen.
Wij proberen mensen met zowel materiële als geestelijke nood bij te staan.
Zo vieren wij het leven in de geest van Christus. Wees barmhartig, bemint
God en de naaste. De kwetsbare, eenzame en zieke mens. Jong of oud.
We streven ernaar dat Gods huis een huis mag zijn in de geest van liefde en
vriendschap, in de geest van geduld en hoop, van warmte en aandacht, die
heelt en beschermt. In Gods geest die gemeenschap sticht. Dat onze kerken
en onze parochies huizen mogen zijn waarbij ieder zichzelf kan en mag zijn.
We investeren in ons geloof en in u. We luisteren naar de noden van de tijd.
Goed verzorgde eucharistievieringen zoals gezinsmissen, communie,
vormsel, doop, huwelijk, ziekenzalving, persoonlijke avondwake en
uitvaarten.
Diaconie zoals ziekenbezoek, rouw- en stervensbegeleiding en de actie
voedselmand.
Dit alles in ons kerkgebouw waar we met u en onze verenigingen
samenkomen in lief en leed.
Dat we onze kerken kunnen open houden, komt omdat zoveel mensen zich
nog zeer betrokken voelen bij onze parochies, zowel qua tijd, man- c.q.
vrouwkracht en natuurlijk ook vanwege de gulle bijdragen uit de kerkbijdrage,
collectes en schenkingen waardoor we veel kunnen blijven realiseren. Het
wordt voor ons ook moeizamer als een van deze bronnen opdroogt. Daarom
zijn we dankbaar dat u zich zo blijft inzetten en ons blijft steunen.
Elke bijdrage is bijzonder welkom, zowel financieel als hulp bij diverse
activiteiten.
U bent broodnodig!

Namens uw kerkbestuur en pastorale team
Assistent em-deken Th. Willemssen
Pastoor Marcus Vankan
2

Parochie H. Johannes de Doper
Adres

parochiebureau

Openingstijden
Website
E-mail
Facebook
☎
☎
☎

Biesstraat 2A
6093 AD Heythuysen
dinsdag
9.00 – 12.00 uur
donderdag
9.00 – 12.00 uur
http://www.stjohannesdedoper.nl/
nicolaasparochie@kpnmail.nl
Heilige Nicolaas Heythuysen

Parochiebureau
Pastoor Marcus Vankan
Emeritus deken - pastoor Th. Willemssen

0475 – 493680
0475 – 475372
0475 – 531373

Clusterkerkbestuursleden
☎
Pastoor Marcus Vankan, voorzitter
0475 – 475372
☎
Marie-José Doensen, Baexem, financiën
0475 – 453199
☎
Elianne Kamphuis, Baexem, pastoraal
0475 – 459081
Dhr. Tim Schmitz, Kelpen–Oler, vice-voorzitter
Dhr Jean Leveau, Heythuysen, secretaris
Dhr.Gerhard Reuling, Heythuysen, penningmeester
Dhr. Jo Smolenaars, Kelpen-Oler, gebouwen
Mevr. Tiny Rittersbeek, Grathem, organisatie
Mevr. Louise Savelkoul, Grathem, financiën
Dhr. Hans Avezaat, Leveroy, eigendommen
Mevr. Ria Klaessens, Leveroy, financiën

Kerngroep
De dagelijkse zorg voor onze Parochie doen wij samen met de
samengestelde Kerngroep:
Karel Boonen
Kosters
Annie Cuypers
Misdienaars, lectoren
Marie José Doensen Kerkbestuur
Tjeu Francot
Avondwakegroep, MOV
Hub Geraats
Fanfare Aurora
Wiel van Heugten
Seniorenvereniging St. Joseph,
brugfunctie schutterij St. Jan
Olga Hobus
De Zonnebloem
Jan Nabben
Kerkkoor St. Caecilia
Sylvia Sleven
Coördinatie voorbereiding 1e Communie en vormsel
Henk Weerts
Carnavalsvereniging De Plekploasters
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Cluster Tabor
Vanaf maart 2014 hebben wij een cluster-kerkbestuur bestaande uit leden uit
de kerkbesturen van alle vijf de parochies, te weten Heythuysen, Baexem,
Grathem, Kelpen-Oler en Leveroy.
Elke parochie blijft zelfstandig, maar heeft niet zijn eigen bestuur. Er is per
parochie een kerngroep die bestaat uit mensen die de gemeenschap een
gezicht geven. De kerngroep wordt geleid door de kerkbestuursleden uit de
betreffende parochie.
Parochianen die zitting willen nemen in een kerngroep zijn van harte welkom!
Neem hiervoor contact op met de pastoor of een van de kerkbestuursleden.
Het kerkbestuur kan bevoegdheden op het terrein van de samenwerking
delegeren aan de commissie bestuurszaken. De leden van deze commissie
handelen met mandaat van het gemeenschappelijk kerkbestuur, dit impliceert
dat de commissie bevoegd is beslissingen te nemen over aangelegenheden
die door de parochies aan haar zijn toevertrouwd.
Ook in het komend jaar zal op de ingeslagen weg worden voortgegaan en
aan een nauwere band worden gewerkt.
Tijden van de H. Missen
In de H. Johannes de Doperkerk te Baexem:
Elke zaterdagavond om 19.15 uur.
In de H. Nicolaaskerk te Heythuysen:
Door de week van maandag tot en met vrijdag om 18.30 uur.
Door het jaar heen zijn er speciale clustervieringen, deze worden in de
nieuwsbrief en andere media ( zie voorin gids blz.3 ) vermeld.
Misintenties
Opgave misintenties kan bij voorkeur telefonisch tijdens de openingstijden
van het parochiebureau in Heythuysen of via e-mail. In verband met
publicatie in de bladen dient U de opgave tijdig (uiterlijk 14 dagen van te
voren) te doen.
Kosten intentie in het weekend € 25,Door de week bedragen de kosten € 10,Betaling kan contant of door overschrijving op rekening:
NL37 RABO 0104 0917 38 t.n.v. Kerkbestuur Baexem

Nieuwkomers
Aan de hand van de opgaven door de Stichting Interkerkelijke
Ledenadministratie (SILA) worden alle gezinshoofden of individuele personen
die zich in onze parochie vestigen aangeschreven en welkom geheten. Als
bijlage sturen wij hen ook de parochiegids en een uitnodiging om te gaan
deelnemen aan de gezinsbijdrage.
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PASTORALE ZORG EN LITURGIE
Ziekencommunie
Elke eerste vrijdag van de maand is er de mogelijkheid om de
ziekencommunie thuis te ontvangen. Zo bent u in de gelegenheid indien u
ziek of slecht ter been bent om Christus thuis te mogen ontvangen. Het enige
wat u hoeft te doen is een mooi kleedje gereed leggen, kaarsen en een
kruisje om zo een klein huisaltaar te vormen.
Neem gerust contact op met pastoor M. Vankan ☎ 0475 – 475372.
Ziekenzalving, een sacrament voor de levenden
De ziekenzalving is allereerst bedoeld voor hen die ziek zijn. Te lang hebben
wij ze beschouwd als het middel bij uitstek om de dood in te luiden. De zieke
vraagt echter om verlichting en opwekking. In zijn ziekte kan hij zich
verbonden voelen met Jezus.
De ziekenzalving kan beter daarom niet uitgesteld worden tot de laatste
ogenblikken van het leven. Het is in de regel geen sacrament voor
stervenden. Zij is bestemd voor alle zwaar zieken, en voor hoogbejaarde
personen die de last van hun ouderdom dragen. Ook voor personen die zich
moeten voorbereiden op een zware operatie.
De ziekenzalving kan herhaald worden, bijvoorbeeld wanneer een zieke na
de zalving weer beter is geworden. Wees er tijdig bij. U kunt altijd contact
opnemen met pastoor M. Vankan ☎ 0475 – 475372, of
deken Th. Willemssen ☎ 0475 –531373.
Afscheid bij overlijden; avondwake-uitvaartdienst
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd veel worden
geregeld.
Aan de vooravond van de uitvaart dienst kan ook in onze parochiekerk de
avondwake plaatsvinden. Met een avondwake wordt gestalte gegeven aan de
oorspronkelijke betekenis van het samen met familie en buren waken en
bidden voor de overledene op de avond voor de uitvaartdienst.
Deze avondwake wordt verzorgd door twee mensen uit de avondwake
werkgroep. In goed overleg met de familie worden de teksten en de muziek
gekozen, zo wordt op een persoonlijke wijze stilgestaan bij het wegvallen
van een dierbare.
Contactpersoon voor de avondwake is Tjeu Francot, ☎ 0475-451467.
De gezangen tijdens de uitvaartdienst in onze parochiekerk worden verzorgd
door het zangkoor of door een ensemble van de fanfare. De nabestaanden
kunnen in overleg met de pastoor mede inhoud geven aan deze uitvaart,
bijvoorbeeld door het zelf lezen van een Bijbeltekst, het bidden van gebeden,
de keuze van muziek en het zingen van liederen. Ook live muziek behoort tot
de mogelijkheden. Echter, voor muziekweergave via compact disc tijdens de
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uitvaartdienst geldt, dat er maximaal 2 stukken ten gehore worden gebracht,
zoals samen met omliggende parochies is afgesproken! Uit de
collecteopbrengst van de uitvaart kan de familie 4 data binnen 1 jaar na de
uitvaart H. Missen laten lezen. De contactpersoon van de nabestaande
ontvangt kort na de uitvaart hierover een brief.
Huwelijksvoorbereiding
Jullie zijn het erover eens: we houden zoveel van elkaar, we denken erover
om met elkaar te trouwen ‘in de kerk'. Dit is een grote stap. Het huwelijk
bestaat, evenals de liefde, dank zij de trouw.
Een half jaar voor de geplande datum kunnen jullie je aanmelden bij pastoor
M. Vankan ☎0475–475372, die samen met jullie de stappen naar het
huwelijk voorbereidt.
Ook voor een huwelijksjubileum kunt u bij pastoor M. Vankan terecht.
Doopvoorbereiding
Voor de voorbereiding op het H. Doopsel kunt u zich aanmelden bij pastoor
M. Vankan.
De pastoor komt bij u thuis om samen met u het doopsel van uw kindje voor
te bereiden. Tevens krijgt u een uitnodiging voor een voorbereidingsavond
georganiseerd door het dekenaat.
Er wordt voor deze doopplechtigheid een bijdrage van € 35,- gevraagd.
Elke 2e zondag van de maand is er gelegenheid om uw kind te laten dopen in
onze parochiekerk.
Eerste Heilige Communie voorbereiding
Als een kind in groep 4/5 zit, kan hij/zij deelnemen aan het
voorbereidingstraject op de Eerste Heilige Communie. Dit betekent dat er
gedurende de periode oktober tot aan de communie (april of mei) wekelijks
een communieles plaatsvindt op school. Tijdens deze lessen wordt het kind
stapsgewijs voorbereid op dit sacrament. Hiervoor is een kindvriendelijk
communieproject geschreven dat aandacht besteedt aan o.a. het kruisteken,
het Onze Vader en het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van
de eucharistie.
Naast deze lessen op school, worden de communicanten met hun gezin
verwacht bij een aantal gezinsmissen door het jaar heen. Behalve de
presentatiemis, communiemis en communiedankviering is het belangrijk dat
het kind de opbouw van een mis leert ontdekken en begrijpen. Middels tal
van speciale gezinsmissen, waarbij de kinderen actief betrokken worden,
raken zij vertrouwd met deze opbouw en kunnen zij zich optimaal
voorbereiden op de communiemis zelf.
U kunt hierbij denken aan een gezinsmis met Advent / Sinterklaas, Kerstmis,
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Palmpasen enz. Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar
krijgt u hier meer informatie over en kunt u uw kind op die avond aanmelden
voor de Eerste Heilige Communie.
Het thema voor het communiejaar wordt vastgesteld door de vaste werkgroep
en gepresenteerd tijdens de informatie avond. Dit thema is voor alle
parochies hetzelfde.
U als ouder kunt ervoor kiezen om zitting te nemen in een werkgroep.
Bijvoorbeeld voor het uitkiezen van geschikte teksten voor de presentatiemis,
de communieviering en de communiedankviering of in een werkgroep die
zich bezighouden met de creatieve voorbereidingen. Denk hierbij aan
knutselen voor de presentatiemis, knutselen voor Palmpasen en het
aankleden van de kerk voor de communiemis zelf.
Voor de communievoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd.
In 2016 is dit €75,- per communicant. Uit deze bijdrage worden alle kosten
betaald. Denk aan fotograaf, cd, bloemen, versieringen etc.
Vormsel voorbereiding
Een kind in groep 7 of 8 kan deelnemen aan het voorbereidingstraject op het
vormsel. Ze zijn nu oud genoeg om de doopbelofte te hernieuwen en zelf hun
keuze voor het geloof uit te spreken. Tijdens een achttal lessen aan de hand
van een actueel en kindvriendelijk project, wordt het kind voorbereid op het
sacrament van het vormsel. Deze lessen vinden plaats op school.
De vormelingen worden actief betrokken tijdens de viering zelf. Ze lezen zelf
de teksten en zingen liederen. Ook spreken ze tijdens de viering de
hernieuwing van de doopbelofte uit.
Voor de vormselvoorbereiding wordt een bijdrage van € 15,- gevraagd.
Sylvia Sleven is als coördinator aangesteld binnen cluster Tabor om de
communie- en vormselvoorbereiding mee te organiseren.
Gezinsmisvieringen: wat – hoe en waarom?
Kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van onze maatschappij. De
eerste gedachte die in de Bijbel heel duidelijk naar voren komt is: kinderen
horen er helemaal bij. Zij zijn degenen die vanuit het geloof van de
ouders/verzorgers kennis maken met het Evangelie, de verhalen uit de Bijbel
en de manier van leven hiernaar. Door het teken van de doop worden de
beloften van het Evangelie ontvangen.
Binnen onze gemeenschap nemen kinderen hun eigen plek in. De eigen plek,
die zij hebben, heeft te maken met de eigen manier waarop ze geloven.
Ervaring is een belangrijke bouwsteen voor geloof bij met name jonge
kinderen. Kinderen geloven via het voorbeeld dat je als ouder/verzorger
geeft. In dat ‘voorbeeld-zijn’ komt het aan op echtheid. En echtheid, de
natuurlijkheid, ontdek je in de momenten van samenzijn. Het eigen gezin,
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resp. samenlevingsvorm is daarom zo belangrijk als plek van
geloofsopvoeding. Muziek, zang en andere creatieve uitingsvormen zijn
daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind.
Taizéviering
Zingen, stilte, ontmoeting en gesprek.
In meditatieve zang en stilte klinkt de stem van God. De liederen helpen tijd
te nemen in Gods aanwezigheid. Ze moeten lang genoeg gezongen worden
om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot
ons te laten doordringen. De grondgedachte in de liederen is dat iedereen
mee kan zingen. Dikwijls laat Gods stem zich slechts horen in een fluistering,
in een ademtocht van stilte. De stilte in een Taizéviering is daarom van
wezenlijk belang. Als meditatieve teksten hebben wij gekozen uit gebeden en
teksten van de Heilige Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel. Teksten
die heden ten dage nog zo fris en even actueel zijn als destijds.
Voor
informatie kunt u contact opnemen met Elianne Kamphuis ☎ 0475-459081.
U bent van harte welkom op een woensdag van de even maanden.
Om 19.15 uur in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. Voor 2016 zijn dit;
24 februari, 20 april, 29 juni, 31 augustus, 26 oktober en 14 december
Rouw- en stervensbegeleiding
Leven en sterven zijn van alle dag, maar wie staat er nou echt bij stil? In de
laatste levensfase worden de stervende en zijn/haar naasten geconfronteerd
met allerlei vragen, gedachten en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd
zijn waar een luisterend oor veel kan doen voor alle betrokkenen.
Er bestaat de mogelijkheid om, wanneer gewenst, vanuit de parochie
begeleiding te ontvangen. Voor ziekenbezoek en rouwverwerking kunt u een
beroep doen op
Elianne Kamphuis ☎ 0475-459081. U kunt desgewenst ook contact opnemen
met pastoor M. Vankan ☎ 0475–475372.

Vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke plaats in binnen onze
parochie. Zonder de inbreng van al deze mensen zou onze parochie
nauwelijks kunnen functioneren. Gelukkig kan onze parochie nog een beroep
doen op een groot aantal mensen dat zich geheel belangeloos inzet voor het
vele werk dat er moet gebeuren. Door het wegvallen van enkele vrijwilligers
wegens overlijden, ouderdom en verhuizing zijn wij nog dringend op zoek
naar vrijwilligers voor o.a. de Actie Kerkbalans, collectanten en acolieten.
Wanneer u geïnteresseerd bent om ook binnen de parochie behulpzaam te
zijn, al is het maar voor een paar uurtjes per jaar, laat het dan even weten
aan iemand van de kerngroep of het kerkbestuur.
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Onderhoud begraafplaats
Het onderhoud op de begraafplaats aan de Kasteelweg wordt uitgevoerd
door een team van 10-15 enthousiaste senior vrijwilligers. Als zeer positief is
te melden dat sinds verleden jaar de groep wordt versterkt door een aantal
jongere senioren. Zij zorgen er voor dat gedurende het gehele jaar wordt
geschoffeld, gesnoeid, gemaaid en bladeren worden geruimd. Overigens
wordt door dit team ook jaarlijks de kerstboom en kerststal in de kerk
geplaatst. Het toezicht op het dagelijks onderhoud is in goede handen van
Jan Hendriks. In het najaar van 2015 is er een taxus haag geplant langs het
pad vanuit de hoofdingang, drie bomen achter de urnenmuur geplaatst en
langs het hekwerk zijn klimopplanten gekomen.
Administratieve beheerder van de begraafplaats is Jan Hendriks, ☎ 0475451609. Bij hem kunt u terecht met vragen over o.a. (verlenging van)
grafrechten.
Bloemversieringen
Tot maart 2015 heeft mevrouw Tiny Brouwers-Aendekerk de kerk wekelijks
voorzien van mooie bloemversieringen. Deze versieringen werden met veel
toewijding op vrijwillige basis door haar verzorgd. Zij deed dit ruim 9 jaren
met liefde en plezier. Wij zijn haar hier dankbaar voor. Dat zij nu bij haar
Schepper mag genieten van haar welverdiende rust.
De bloemen worden nu verzorgd door Hilde Vlaar en Marjo Mulder.
Versterking wordt op prijs gesteld zodat er bij toerbeurt voor de bloemen in de
kerk gezorgd kan worden.
U kunt u aanmelden bij Marie-José Doensen ☎ 0475– 453199
Interieurverzorging
Regelmatig vinden er grote schoonmaakbeurten plaats in de kerk.
Een aantal vrijwillige dames zorgen er voor dat het interieur van de kerk
grondig wordt schoongemaakt. Ook het poetsen van het vele koper nemen
deze dames voor hun rekening.
Kosters
Het kerkbestuur prijst zich gelukkig dat gedurende het gehele jaar een beroep
kan worden gedaan op vier kosters, die bij toerbeurt hun diensten verlenen,
wat zij met volle overgave doen!
Misdienaars
Wij zijn erg blij dat wij enthousiaste misdienaars hebben.
Er is altijd plaats voor nieuwe misdienaars. Graag willen wij dat jongens en
meisjes zich opgeven om misdienaar te worden. Misdienaar kun je worden
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nadat je de eerste heilige communie hebt ontvangen.
Er staan leuke activiteiten op het programma voor alle misdienaars van het
cluster Tabor. Het afgelopen jaar was er een bezoek aan St. Gerlach en naar
Valkenburg waar we de Lourdesgrot en een oude mergelgrot onder
begeleiding van een gids bezochten. Ook dit jaar staan er weer een aantal
leuke activiteiten op het programma. Welke dat zijn is nog een verrassing.
Dus geef je op en doe mee. Laat het weten aan Pastoor M. Vankan of aan
Olga Hobus ☎ 0475-451872
Kerkelijk zangkoor
Het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia uit Baexem staat onder
deskundige leiding van Mw. Marij Berkers. Door het zingen van kerkmuziek
geeft men meer vorm aan het gebed, want wie goed zingt, bidt dubbel. Het
kerkkoor zingt liturgische muziek met het doel God te dienen en de gelovigen
in de kerk meer actief mee te laten zingen. Samen zingen schept
verbondenheid.
Iedere zaterdagavond wordt door ons koor de Eucharistieviering opgeluisterd
met die gezangen voor dat weekend. Een keer per maand zingen de heren
de Gregoriaanse mis, samen met enkele heren van het kerkkoor van
Grathem en op zondag gaan zij dan ook in Grathem de Hoogmis mee
opluisteren.
Met feestelijke vieringen en uitvaartmissen kan de familie ook kiezen uit ons
repertoire wat zij graag uitgevoerd willen hebben.
Momenteel telt ons koor 12 dames en 10 heren. Wij zijn op zoek naar dames
en heren die ons koor willen komen versterken, jong of oud dat maakt niks
uit, als ze maar willen zingen. Wij repeteren op dinsdagavond.
Een kerkkoor is niet te missen in onze parochie.
Meer informatie bij: Mia van Pol-Leunissen voorzitter. ☎ 0475-451376
Lectoren
Tijdens de H. Missen verzorgt de lector de eerste lezing en de voorbeden.
Verder wordt de dienstdoende priester geassisteerd bij het uitreiken van de
communie. Met deze assistentie door leken wordt duidelijk accent gelegd op
de inbreng van leken bij het actief meevieren van de diensten. Ook wordt
daarmee uitdrukking gegeven aan de betrokkenheid van de
kerkgemeenschap bij de viering van de H. Mis.
Collectanten
Voor het collecteren in de missen tijdens het weekeinde en op feestdagen,
alsmede in rouw- en trouwdiensten en tijdens avondwakes, hebben zich vier
personen in een vaste groep verenigd. Deze groep is op zoek naar enkele
mensen die zich bij hen willen aansluiten. Men verzorgt tijdens het weekend
en bij begrafenismissen samen met een collega de collecte. Dus veel werk is
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er niet aan verbonden. Wilt u meedoen als collectant neem dan gerust
contact op met pastoor M. Vankan ☎ 0475–475372
Acolieten
Onze parochie heeft drie vaste acolieten. Zij zijn niet te missen bij een
uitvaart-, huwelijks- of jubileummis waar zij de priester assisteren. Wij zijn op
zoek naar volwassenen die dit team willen versterken.
U kunt zich opgeven bij pastoor M. Vankan.
MOV - groep.
De letters M.O.V. staan voor Missie, Ontwikkeling, Vrede.
Onder Missie wordt verstaan de solidariteit, een gemeenschap hier in
Nederland en vooral gemeenschappen in derde Wereldlanden. De parochie
van de heilige Johannes de Doper te Baexem heeft sinds 1998 de projecten
van de bisschoppelijke Vastenaktie financieel gesteund door middel van het
houden van een collecte in de Vastentijd. Met foto’s, documentatie, informatie
en een eucharistieviering heeft de M.O.V. – groep steeds een beeld proberen
te geven wat er met de directe hulp gedaan wordt en wat
die hulp betekent voor mensen in de derde Wereldlanden.
Ontwikkeling: Hulp geven aan derde Wereldlanden is goed om de hoogste
nood te
bestrijden. Vastenaktie streeft er naar - in samenwerking met
missionarissen en ontwikkelingswerkers - dat de mensen in de derde
Wereldlanden in de gelegenheid worden gesteld om een eigen bestaan op te
bouwen door o.a. scholing.
Vrede: Verbetering van de levensstandaard in derde Wereldlanden kan
bijdragen tot vrede in de wereld. In de parochie Baexem is de M.O.V.–groep
duidelijk actief geweest in de Vastentijd. Een M.O.V.–groep kan echter ook
actief zijn bij de bisschoppelijk Adventsactie, bij Wereldmissiemaand
(oktober), Wereldmissiedag (Missiezondag), bij de Missie-Verkeers-middelenActie (de MIVA) en bij de Medische-Missie-Actie -(de MEMISA).
Om aan al deze acties voldoende aandacht te besteden, is het wenselijk dat
één M.O.V.–groep wordt gevormd, waarin alle parochies van het cluster
Tabor vertegenwoordigd zijn. Een M.O.V.– groep behartigt - naast andere
groepen – immers een belangrijke taak van onze parochiegemeenschap.
De opbrengst Vastenaktie in onze parochie was in 2014: € 807,56
2015: € 703,15
In de Goede Doelenweek wordt uw bijdrage voor de Vastenactie opgehaald.
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Financiën
De cijfers over 2015 zijn nog niet volledig verwerkt, maar een team van
deskundigen heeft het afgelopen jaar gewerkt om achterstallige overzichten
van voorgaande jaren op te stellen.
De jaarrekening van 2014 is inmiddels goedgekeurd door het kerkbestuur en
het bisdom.
Inkomsten
De bijdragen van de parochianen zijn gestegen. Het aantal uitvaarten en
daardoor ook de opbrengst van de begraafplaats was fors minder. Een sterke
actie kerkbalans en een goed beleid van het bestuur zullen belangrijk zijn om
de kerkbijdragen op peil te houden. We zien allemaal dat ons geld op de
bank weinig rente oplevert. Dit geldt ook voor de parochie. Daarnaast zijn we
door het bisdom verplicht om zgn. risicodragende rentecertificaten te
verkopen in 2014. Dit samen heeft ons minder inkomsten uit overige
beleggingen opgeleverd. In 2015 zal dit nog sterker meetbaar zijn. De
begraafplaats heeft dit jaar incidenteel meer opgeleverd.
Uitgaven
Het is belangrijk om de kosten van de gebouwen (kerk en pastorie) goed in
de hand te houden. Dat zal niet gemakkelijk zijn met een restauratie van een
kapot gewaaide kerktoren. Hiervoor zijn acties gehouden. o.a. “The Passion”
en het Sint Jansfeest. Op bladzijde 17 kunt u meer lezen over de opbrengst.
De incidentele uitgaven in 2013 hebben betrekking op het vertrek van
pastoor J. Prins en de installatie van pastoor M. Vankan.
De incidentele lasten (in dit geval zijn het baten) van vorige jaren hebben
betrekking op een teruggave van energiebelasting door de overheid en een
lagere afdracht aan het bisdom dan voorzien.
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Tarieven 2016
Door het Bisdom zijn voor 2016 adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook
de vergevorderde samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.
MISSTIPENDIA
H. Mis op werkdagen
H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag
Begrafenis mis (incl. dameskoor en organist)
Avondwake (zonder daarop volgende begrafenis)
Dienst in het crematorium
Begeleiding naar het crematorium of
begraafplaats elders door de pastoor
Huwelijksmis
Jubileummis (incl. dameskoor en organist)

€
10,00
€
25,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€
50,00
€ 400,00
€ 250,00

Het is mogelijk om H. Missen voor een langere termijn vast te leggen
in een Eucharistieviering tijdens het weekend.
5 jaar
€ 125,00
10 jaar
€ 250,00
15 jaar
€ 375,00
20 jaar
€ 500,00
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Begraafplaats
Tarievenlijst als bedoeld in artikel 39 van het Reglement voor de
begraafplaats van het Kerkbestuur van de parochie Sint Johannes de Doper
Baexem, vastgesteld in de vergadering van 2 december 2004 en van
toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2005
Tarief
Opmerkingen
Kostendekkend Conform

Omschrijving
Grafdelven

prijsopgave van
derden
Grafdelven t.b.v. bijzetting van urn in graf Kostendekkend Conform
prijsopgave van
derden
€ 1000,00
Huur grafruimte familiegraf voor 20 jaar
Huur grafruimte enkel graf voor 20 jaar

€ 450,00

Huur grafruimte dubbel graf voor 20 jaar

€ 600,00

Huur grafruimte urnengraf voor 20 jaar

€ 450,00

Huur grafruimte kindergraf voor 20 jaar

€ 150,00

Huur vak in urnenmuur voor 20 jaar

€ 925,00

Urn in bestaand graf of urnenmuur bijzetten

€ 300,00

verlenging grafrechten na verstrijken termijn van 20 jaar
Verlening huur grafruimte familiegraf voor 10
jaar
Verlening huur grafruimte enkel graf voor 10
jaar
Verlenging huur grafruimte dubbel graf voor
10 jaar
Verlenging huur grafruimte urnengraf voor 10
jaar
Verlenging huur grafruimte kindergraf voor
10 jaar
Verlenging huur vak in urnenmuur voor 10
jaar
Verlenging urn in een bestaand graf voor 10
jaar
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€ 650,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00

Na 20 jaar geldt
tarief
voor verlenging
Exclusief kosten
graveren
gedenksteen

Mijn kerk inspireert
We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om een levendige kerk te blijven is geld
nodig.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk in Nederland, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde
Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al
sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke
geloofsgemeenschappen.
Mijn kerk ontroert
Wat betekent de kerk voor U? Misschien is het de plek waar u getroost wordt
als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te
vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze
geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar
God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van de samenleving.
Mijn kerk deelt
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar
houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in
ons leven, maar staan ook open voor elkaar op een doodgewone
doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard.
Wij kunnen die momenten niet verzilveren bij de bank.
Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het Kerkgebouw, de
verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten,
missionaire projecten, allemaal kosten die gemaakt worden om de
kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er Kerkbalans.
Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U
geeft om door te geven. U houdt uw kerk in balans
Schenkingen en legaten
Voor giften aan bepaalde instellingen, zoals de parochie, biedt de
belastingdienst de mogelijkheid om deze af te trekken voor de
inkomstenbelasting en premieheffingen.
Dat kan eenmalig, maar ook periodiek. Voor giften over een periode van
minimaal 5 jaar geldt geen drempel. Er moet wel aan enkele voorwaarden
worden voldaan, maar sinds 2014 is het niet meer nodig om hiervoor naar de
notaris te gaan.
Neem contact op met de penningmeester of uw eigen belastingadviseur.
Wij maken van deze gelegenheid ook graag gebruik om te wijzen op de
mogelijkheid
van
belastingvrije
schenking
bij
overlijden
aan
instellingen/goede doelen/parochies enz. Regel dit tijdig! Ook daarover willen
wij u op verzoek gaarne informatie geven.
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De kerkbijdrage
De kerkbijdrageregeling 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. 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.
In ons Bisdom geldt verder dat, indien u over de laatste vier jaar
minstens € 100,- per jaar aan de parochie bijgedragen hebt, er eenmalig
vrijstelling wordt verleend van de betaling van de vastgestelde kosten
voor een begrafenis- of huwelijksmis.
Betaling kan contant of door overschrijving op rekening:
NL37 RABO 0104 0917 38 t.n.v. Kerkbestuur Baexem
Machtigen kan ook. Zie daarvoor de laatste bladzijde.

Acties en restauratie kerktoren
De toren is op 24 december 2013 door de storm beschadigd. De koperen
bekleding van de torenspits en torenvoet is voor een deel losgeraakt. Vanuit
een hoogwerker zijn toen noodreparaties uitgevoerd. Al eerder was
geconstateerd dat de betonrand van de torenvoet gerestaureerd moest
worden en er achterstallig onderhoud (voegwerk en betonreparaties) was. In
2014 is onderzocht wat er gedaan moest worden om met name de kerktoren
weer toekomstbestendig te maken. Begin 2015 zijn de opdrachten verstrekt
en kon de toren in de steigers gezet worden. De werkzaamheden waren in de
zomer gereed.
De stormschade werd door de verzekering gedekt, maar het achterstallig
onderhoud moest door de parochie opgebracht worden.
Dit heeft in totaal €29.638 gekost. Hiervoor is subsidie ontvangen van het
Bisdom Roermond van € 5.950,- en van de gemeente Leudal € 2.750,-.
De Baexemse gemeenschap heeft zich formidabel ingezet om een groot deel
van het ontbrekende geld in te zamelen. Zo heeft Hart voor Baexem samen
met fanfare Aurora en vele enthousiaste vrijwilligers de ”THE PASSION” op 5
april georganiseerd. Het resultaat was een fantastische happening die
niemand wou missen. De kerk was tot de laatste plaatst bezet en heeft het
mooie bedrag van € 5.123,- opgeleverd. Dit evenement is op 2 dvd’s
vastgelegd en de verkoop heeft €100,- opgebracht.
De schutterij St. Jan heeft vervolgens samen met de seniorenvereniging
St. Joseph en de carnavalsvereniging De Plekploasters op 31 mei het
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St. Jansfeest georganiseerd op het plein bij de kerk. Ook sponsoren en
andere verenigingen hebben toen hun steentje bijgedragen. Deze
manifestatie had een gezamenlijke opbrengst van € 4422,-. De parochie
ontving in 2015 giften van diverse parochianen als bijdrage in de kosten van
€ 1250,-. Verder hebben de diverse kerkdeurcollecten € 2719,- opgebracht.
Alles bij elkaar heeft de Baexemse gemeenschap voor de restauratie van de
kerktoren € 13.614,- verzameld. Er blijven nog € 4054,- over waarvoor geen
dekking is (dit bedrag is gefinancierd uit de voorziening groot onderhoud). Het
kerkbestuur en pastoor M. Vankan danken een ieder voor zijn of haar
bijdrage aan onze kerk.

Lief en leed in onze parochie in 2015
Dopelingen
Charissa Kivits
Tjerk Vries
Eerste heilige communie
Op 19 april 2015 mochten in onze parochie 12 communicanten hun eerste
heilige communie ontvangen.
Heilig Vormsel
Op 17 januari ontvingen 22 kinderen het vormsel uit handen van
hulpbisschop E. de Jong.
Huwelijk
Geen kerkelijke huwelijken in 2015.
Uitvaart
– van 1 november 2014 tot 1 november 2015Vanuit onze parochiekerk hebben we afscheid genomen van:
Dré van Rooij
Nellie Roost
Sjra Janssen
Thei Geraedts
Sjaek Berghs
Tien Brouwers-Aendekerk
Jan Winkelmolen
Jan Naus
Jaques Geraets

78 jaar
92 jaar
81 jaar
71 jaar
76 jaar
81 jaar
85 jaar
82 jaar
92 jaar
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Machtigen
Wanneer u van plan bent om aan de kerkbijdrageregeling mee te doen vul
dan onderstaand formulier in en stuur dit aan de penningmeester van onze
parochie. Door invulling hiervan geeft u toestemming dat op een door u
aangegeven manier uw bijdrage van uw bankrekening wordt afgeschreven.
Deze machtiging is altijd herroepbaar.

Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan:
Het parochiebureau
t.a.v. R.K. kerkbestuur Baexem
Biesstraat 2A
6093 AD Heythuysen
Ondergetekende
Adres
Postcode / plaats
Geboren
IBAN rekeningnummer
Machtigt het kerkbestuur van de parochie H. Johannes de doper te Baexem,
om van haar / zijn* bankrekening af te schrijven een bedrag van
€

per maand / kwartaal / halfjaar / jaar / eenmalig*

Ingangsdatum
Datum
Handtekening

*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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