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MIJN KERK VERBINDT

Voor u ligt de nieuwe parochiegids. Een wegwijs voor en door uw parochie.
Met o.a. een verantwoordelijkheid van wat uw clusterkerkbestuur en
pastorale team, samen met vele vrijwilligers en vrijwilligsters aan zorg,
geloof en verbondenheid voor u verzorgt en doet.
Als parochie willen wij verbinden. Geen muren bouwen, alleen maar lieve
woorden spreken, geen etiketten opplakken, maar juist bruggen bouwen.
Bruggen bouwen in de vorm van liturgie, catechese en diaconie. Zorg en
open oren en ogen hebben voor onze naaste. Liturgisch mooi verzorgde
eucharistievieringen passend bij de boodschap van Christus en nu.
Catechetische momenten om je geloof en je relatie tot God en de naaste te
verdiepen. Diaconale activiteiten om de zieke, de eenzame, de nieuwkomer
of de treurende naaste bij te staan, die in het huidige maatschappelijke en
politieke klimaat is overgeleverd aan zijn naaste medemens. Om culturele
aspecten zoals carnavals-, schutters- en andere bijzondere heilige missen te
kunnen vieren, waar woorden, muziek en gebed datgene verwoorden wat er
leeft.
Waar we d.m.v. voedselmanden en gastvrijheid voor vluchtelingen warme
havens creëren voor mensen die zoekende zijn naar vrede en veiligheid. Maar
vooral naar barmhartigheid.
Dit kan niet zonder u, dit kan niet zonder ook een financiële bijdrage.
Daarom ook van harte een uitnodiging om uw parochiekerk d.m.v. de
kerkbijdrage ook dit jaar te willen ondersteunen. Alvast van harte bedankt.
Wilt u meer weten, bezoek onze Website Cluster Tabor, onze
Facebookpagina heilige Nicolaas Heythuysen of neem een abonnement op
onze Nieuwsbrief.
Namens ons clusterkerkbestuur en pastorale team,
Pastoor Marcus Vankan
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Jaarverslag 2016 van de Parochie St. Severinus
Het Kerkbestuur wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage aan het
parochiejaar 2016. Volgens het algemeen reglement hebben wij de taak het beheren
van het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan
ten bate van de parochie.
Op 25 maart 2014 zijn in het nieuwe Parochiecluster Tabor 10 kerkbestuursleden
benoemd uit de parochies Heythuysen, Baexem, Grathem, Kelpen-Oler en Leveroy,
waarvan uit de parochie St. Severinus Grathem.
Zeereerwaarde Heer M. Vankan
(pastoor en voorzitter)

Biesstraat 1a
Heythuysen

0475-475372

Mevr. L.C.M. Savelkoul-Breukers
(Penningmeester)

Loorderstraat 4a
Grathem

0475-495950

Mevr. H.F.J. Rittersbeek-Boesten
(Bestuurslid)

Burg. Smeetsstraat 41
Grathem

0475-403638

De dagelijkse zorg voor en het financieel beheer in onze Parochie St. Severinus
parochie doen wij samen met de Kerngroep.
De Kerngroep bestaat uit
Mevr. Louise Savelkoul (Penningmeester)
Mevr. Tiny Rittersbeek (Bestuurslid)
Mevr. Annie Corstjens
De Zonnebloem / Zij Actief / Seniorenvereniging
Vacature
Lectoren-Lectrices / Misdienaars-Misdienettes
Dhr. Peter Koopmans Geloofscursussen / Koor / Cantor
Mevr. Tiny Reijnders
Kerkelijk zangkoor / Politiek / Verenigingen
Dhr. Jos van Rooy
Kosters / Kerkhof / Bouwzaken
Vanaf 25 maart 2014 vormen wij een kerkbestuur bestaande uit 10 personen van de
5 parochies, te weten Heythuysen, Baexem, Grathem, Kelpen-Oler en Leveroy.
Elke parochie is zelfstandig en zorgt als zodanig voor een eigen financiële
verantwoording. Binnen het cluster vormt iedere parochiegemeenschap zelf de basis
voor een levendige en financieel gezonde samenleving.
Binnen dit kader is er altijd behoefte aan personen die als vrijwilliger beschikbaar
willen zijn in onze parochiegemeenschap.
Loop voor informatie op 1e maandagmorgen van de maand even binnen bij het
Parochiecentrum, Kerkplein 1a, Grathem of bel voor een afspraak  06-30978269.
Met uw aller inbreng stippelen wij een begaanbare weg uit voor de toekomst!
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Cluster-kerkbestuursleden:
Pastoor Marcus Vankan
Mevr. Louise Savelkoul
Mevr.Tiny Rittersbeek-Boesten
Vacature
Dhr. Jean Leveau
Dhr. Gerhard Reuling
Dhr. Jo Smolenaars
Mevr. Marie-José Doensen
Mevr. Elianne Kamphuis
Dhr. Hans Avezaat
Mevr. Ria Klaessens

Heythuysen voorzitter
0475-475372
Grathem
financiën
0475-495950
Grathem
organisatie 0475-403638
vicevoorzitter
Heythuysen secretaris
Heythuysen penningmeester
Kelpen-Oler gebouwen
Baexem
financiën
Baexem
pastoraal
Leveroy
eigendommen
Leveroy
financiën

Dit Info-Bulletin bevat een aantal rubrieken welke wij als kerkbestuur binnen
het Cluster Tabor bij u onder de aandacht willen brengen.
PASTORALE ZORG
HUWELIJKSVOORBEREIDING
Bij het aanmelden van het kerkelijk huwelijk vragen wij het bruidspaar om ruim een
half jaar voor de geplande datum contact op te nemen met pastoor Marcus Vankan
 0475-475372, die samen met het aanstaande bruidspaar de stappen naar het
huwelijk voorbereidt in een sessie van de hiernavolgende avonden.
Avonden ter voorbereiding op het huwelijk
Avond 1 : De relatie
Deze avond wordt er verteld over de liefdesrelatie tussen man en vrouw vanuit
Bijbels en Kerkelijk oogpunt.
Avond 2 : Het sacrament van het huwelijk
Je zegt tegen de ander, ik geef mezelf helemaal aan jou.
Avond 3 : Man en Vrouw in het gezin: de vruchtbaarheid in de liefde
Maar ook als er (nog) geen kinderen zijn kun je anderen laten delen in jullie liefde.
Samen wordt gekeken naar het invullen van de heilige mis, zowel inhoudelijk
tekstueel als ook muzikaal. Samen wordt het huwelijksformulier ingevuld en
gekeken naar persoonlijke wensen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met pastoor M. Vankan.
Ook voor een huwelijksjubileum kunt u bij pastoor M. Vankan terecht.
DOOPVOORBEREIDING
Voor het ontvangen van het sacrament van het doopsel kunt u contact opnemen met
Mw. Tiny Rittersbeek-Boesten (tinyboesten1@kpnmail.nl).
De bedienaar in onze parochie is de Dhr. Diaken F. Savelkoul (0475-495950)
Voor het doopsel wordt een eigen bijdrage van € 35,00 gevraagd dit is inclusief
doopkaars.
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COMMUNIE- EN VORMSELVOORBEREIDING
Sinds schooljaar 2014-2015 is er een coördinator aangesteld binnen cluster Tabor
om de communie- en vormselvoorbereiding mee te organiseren.
Als een kind in groep 4 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 besteed
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 communie dankdienst is het belangrijk
dat het kind de opbouw van een mis leert ontdekken en begrijpen. Middels tal van
speciale gezinsmissen, waar bij 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 Advent / Sinterklaas,
een gezinsmis Kerst, een gezinsmis met 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 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 communie dankviering 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 als kerkbijdrage € 25,00 gevraagd per communicant.
Daarnaast wordt bekeken wat de ouderbijdrage in kosten zal zijn.
Het Heilig Vormsel:
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 de ouders gevraagd van
€ 15,00 per vormeling.
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GEZINSMISSEN
Met een groep enthousiaste ouders zijn we begonnen met een gezinsmissen
werkgroep. Zij verzorgen bijzondere gezinsmissen die aangepast zijn rond de
feesten van ons kerkelijk jaar.
Voor Communicanten en hun ouders geldt een “deelnameplicht” aan deze missen als
voorbereiding op hun eerste heilige communie.
Er zijn twee werkgroepen die deze vieringen voorbereiden te weten voor de
parochies Baexem en Heythuysen.
Als u zich aangesproken voelt om deel te nemen in een werkgroep kunt u contact
opnemen met Pastoor M. Vankan 0475-475372.
ZIEKENCOMMUNIE
Iedere 1e vrijdag van de maand zal de communie worden rondgebracht voor de
zieken en ouderen binnen onze parochie. Zo bent u in de gelegenheid indien u ziek
bent of slecht ter been om Christus thuis te mogen ontvangen.
Het enige wat u hoeft te doen is een mooi kleedje gereedleggen, kaarsen en een
kruisje om zo een klein huisaltaar te vormen. U kunt hiervan opgave doen bij
Assistent: Oud-deken Th. Willemssen, H. Geeststraat 24, Roermond, 0475531373.
ZIEKENZALVING
Het komt vaak voor dat een priester (te) laat wordt gewaarschuwd voor het
toedienen van de ziekenzalving. Bel gerust op tijd. Het is vaak bijzonder als
desbetreffende zieke bewust dit Sacrament kan ontvangen.
Voor huis- of ziekenbezoek, ziekenzalving en overlijden kunt u terecht bij:
Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen,  0475-475372.
Of bij Em deken Th. Willemssen, H. Geeststraat 24, Roermond,  0475-531373.
ROUW- EN STERVENSBEGELEIDING
Leven en sterven zijn van alle dag, maar wie staat er nou echt bij stil?
In de laatste levensfase worden 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. Naast de pastoor is er ook een groep rouwverwerking en
stervensbegeleiding vanuit de parochie waar u een beroep op kunt doen.
U kunt contact opnemen met mevr. Elianne Kamphuis  0475-459081 of met
pastoor M. Vankan.
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AFSCHEID BIJ OVERLIJDEN / UITVAART
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet er veel worden geregeld.
Aan de vooravond van de uitvaart, rouwdienst 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 een werkgroep. In
goed overleg met de familie worden de teksten en de muziek gekozen bij het
wegvallen van een dierbare.
De gezangen tijdens de uitvaart, rouwdienst worden in onze parochiekerk verzorgd
door het dames- en herenkoor. De nabestaanden kunnen in overleg met de pastoor
mede inhoud geven aan deze uitvaart, bijvoorbeeld door het zelf lezen van een
Bijbelgedeelte, het zeggen 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 uitvaart- rouwdienst
geldt, dat er maximaal 2 liederen ten gehore worden gebracht, zoals samen met
omliggende parochies is afgesproken.
Het is in onze parochie een goed gebruik van de collecteopbrengst tijdens de
avondwake of uitvaartdienst voor de overledene een aantal Heilige Missen ter
nagedachtenis te lezen.
U kunt als nabestaande(n) een viertal datums opgeven binnen de termijn van een jaar
na datum overlijden. De gekozen datums en intenties worden dan bij de wekelijkse
publicaties in de media vermeld en afgekondigd tijdens de H. Mis op zondag om
11.00 uur. Zie: Nieuwsbrief m.b.t. uitvaarten.
Deze regeling staat los van de eventuele 6-wekendienst.
TAIZÉVIERING
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 H. Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel die nog steeds
actueel zijn.
U bent van harte welkom op elke vierde woensdagavond van de even maanden in de
H. Nicolaaskerk te Heythuysen om 19:15 uur.
Data 2017: Woensdag 22 febr.- 26 april - 28 juni - 23 aug. – 29 nov.
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DIACONIE:
Het ondersteunen van elkaar, waar nodig. Dit is een diepchristelijke daad van
naastenliefde. Dit wordt door de parochiegemeenschap van harte ondersteund.
We denken o.a. aan de plaatselijke Zonnebloem, het Huiskamerproject, het Eetpunt
“samen tafelen” Grathem, de verenigingen en organisaties, de buurt en de familie.
Recentelijke voorbeelden zijn de Voedselmand-actie in de Advent en Kerst- en
Paastijd.
PELGRIMSREIS
In oktober 2016 vond er een pelgrims- annex cultuurreis plaats naar Rome.
In 2017 vindt er wederom een pelgrims- annex cultuurreis plaats naar Italië.
Aanmelden per e-mail: nicolaasparochie@kpnmail.nl of per brief:
Parochie H. Nicolaas, Biesstraat 2A, 6093 AD Heythuysen
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PAROCHIE
Parochiecentrum:
Openingstijden:

Telefoon:
Website:

Kerkplein 1a 6096 AK Grathem.
Elke 1e maandagmorgen van de maand, behalve met Carnaval,
Pasen, Koningsdag, Kermis, van 9:30 uur tot 11:00 uur.
Tijdens deze uren kunt u er terecht voor het opgeven van
misintenties of informatie verkrijgen over de begraafplaats
en/of andere kerkelijke aangelegenheden.
In verband met publicatie in de bladen dient u de opgave van
misintenties tijdig uiterlijk 14 dagen van te voren) te doen.
Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u verderop in
deze gids.
 0630978269
www.severinus.clustertabor.nl

Algemene rekening RABO-bank.
Rekening kerkbijdrage RABO-bank.

(IBAN nr.): NL 41 RABO 0117 0003 29
(IBAN nr.): NL 19 RABO 0117 0003 37

Het is mogelijk de Nieuwsbrief van ons parochie cluster digitaal te ontvangen.
Geef hiervoor uw mailadres door op het e-mail adres: nicolaasparochie@kpnmail.nl
o.v.v. naam–e-mailadres-woonplaats.
Contact met uw pastoor ?
Voor het ontvangen van de ziekenzalving, voor doopsel, uitvaart, huwelijk e.d. :
Pastoor M. Vankan,
0475-475372
of em. deken Th. Willemssen
0475–531373
Ook als u een huisbezoek op prijs stelt, neem gerust contact op.
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Aanvangstijden H. Missen
De parochies van Grathem, Baexem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy vormen
samen het cluster Tabor. Om praktische redenen zijn de dagen en aanvangstijden
van de H. Missen op elkaar afgestemd.
De reguliere aanvangstijden van de H. Missen binnen de cluster Tabor zijn:
Zaterdagen:

Zondagen:

18.30 uur Heythuysen
18.00 uur Kelpen-Oler
19.15 uur Baexem
11.00 uur Grathem
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen

H. Mis in de even weken
H. Mis in de oneven weken

Bij bijzondere vieringen moet er het een en ander op elkaar worden afgestemd.
Een overzicht van de bijzondere vieringen kunt u vinden in de nieuwsbrief, die elke
2 maanden verschijnt of raadpleeg de website van het Cluster Tabor.
(www.clustertabor.nl)
Ook publiceren wij de kerkdiensten wekelijks in de plaatselijke weekbladen
De Klepper en 1Leudal.
Voor een H. Mis door de week:
Kunt U terecht in de Heilige Nicolaaskerk te Heythuysen:
Maandag t/m donderdag 18.30 uur H. Mis
Zaterdag
18:30 uur H. Mis
Zon- en feestdagen
10:00 uur H. Mis
Vespers op zondag om 18:00 uur in de maanden december en april.
Rozenkrans op woensdag om 18:15 uur tijdens de maanden mei en oktober.
LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE 2016
Dopelingen: Aantal 3.
Eerste Heilige Communie: 3 Kinderen uit Grathem mochten op Zondag 29 mei
2016 hun eerste H. Communie ontvangen in de parochiekerk van Baexem.
Vormelingen: Er werden op vrijdag 15 januari 2016, 21 kinderen gevormd in
Grathem.
Huwelijken: Er zijn geen kerkelijke huwelijken ingezegend.
(vervolg op pag. 13)
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Pastorale Wilsverklaring
Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart nu al te kunnen regelen, zodat uw
dierbare kinderen, kleinkinderen of familieleden weten, wat u wenst bij uw overlijden. Het is
raadzaam deze verklaring op een goed vindbare plaats op te bergen. Eventueel kunt u een
afschrift aan uw pastoor in uw parochie of aan een vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt u
het ook als codicil bij uw testament leggen.
Pastorale Wilsverklaring
1. Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik:
0 wel pastorale bijstand
0 geen pastorale bijstand
2. Indien wel dan in de vorm van:
0 pastorale gesprekken met een priester, voor een stuk begeleiding
0 pastorale gesprekken om al mijn uitvaart persoonlijk te bespreken.
0 Ziekenzalving (bediening)
0 ontvangen van de heilige communie thuis
3. na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaart viering:
0 aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake
0 geen viering of avondwake aan de vooravond van de Uitvaart/crematie
Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik:
0 een heilige mis in de parochiekerk
0 tijdens de mis de aanwezigheid van een koor
0 alleen een samenkomst in het crematorium.
4. vervolgens wens ik te worden:
0 begraven te worden op het kerkhof van ………………………………….
0 crematie in het crematorium van ..……………………………………...…
0 bij alleen een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester.
0 de nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd word.
5. Omtrent het gedachtenis- ofwel bidprentje heb ik de volgende gedachten:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Aldus opgemaakt: Op …….….……….…(datum) te …………….................……(plaats)
Voorletters en naam:………………………………….…………………….………
Handtekening:
Wilt u a.u.b. de wilsverklaring ingevuld en ondertekend inleveren bij
Pastoor M.U. Vankan Biesstraat 1A 6093 AB Heythuysen.
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MACHTIGINGSFORMULIER KERKBIJDRAGE
Ondergetekende:…………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………….
Postcode:……………….plaats:…………………………………….
Geboren:……………………………………………………………..
IBAN bankrekening:………………………………………………….
Machtigt het kerkbestuur van parochie St. Severinus Grathem
om van zijn/haar bankrekening af te schrijven ten gunste van rekening kerkbijdrage RABObank (IBAN nr.): NL 19 RABO 0117 0003 37
een bedrag van € ………………...per maand/kwartaal/halfjaar/jaar*)
Ingangsdatum:………………………………………………………….
Handtekening:………………………………………………………….
Datum:………………………………………………………………….
*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij het
Parochiecentrum St. Severinus
Kerkplein 1a
6096 AK Grathem

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 onze parochie geldt verder dat wanneer men over de laatste vier jaar minstens
€ 100,00 per jaar aan de parochie bijdraagt, vrijstelling wordt verleend van betaling
van de vastgestelde kosten voor een huwelijk-, avondwake- of begrafenismis (voor
2017 is die vastgesteld op € 400,00).
Door invulling van het machtigingsformulier geeft u toestemming dat op een door u
aangegeven manier uw bijdrage van uw bankrekeningnummer wordt afgeschreven.
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(vervolg van pag. 8)
Overlijden
Vanuit onze parochiekerk hebben wij van nov. 2015 t/m okt. 2016 afscheid
genomen van onze dierbare overledenen:
Francisca Maria Hubertina
Johannes Hubertus
Frits Paul Anne
Arnoldus Antonius Anna Maria
Peter Antonius Gerardus
Elisabeth Catharina Johanna
Johanna Hendrika Lamberta
Anna Louisa Henrica
Wilhelmina Dorothea Margaretha

Van de Winkel
Jeurninck
Vries
Lupsen
Henderickx
Timmermans-Korsten
Bors-van Betteraij
Zentjens-Adams
Beurskens-Raemakers

Gebed: Allerzielen
Als geloofsgemeenschap denken we terug aan onze lieve doden.
God kent ieder mens bij naam.
Gedenk dan, Heer, uw mensen.
Dat zij niet vergeefs geboren zijn!
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03.11.2015
18.12.2015
31.12.2015
01.03.2016
05.04.2016
23.05.2016
14.06.2016
12.07.2016
21.09.2016

FINANCIEEL OVERZICHT 2015-2016

FINANCIEEL OVERZICHT
LASTEN
onderhoud en kosten gebouwen, kerk en
pastorie
onderhoud begraafplaats
personeelskosten
kosten erediensten
verplichte en vrijwillige bijdrage
administratie- en beheerskosten
rente en lasten van schulden en fundaties
TOTALE LASTEN

(voorlopig)
2016

2015

20530,70
1136,00
16450,84
2725,61
7620,93
1277,53
1779,73
51521,34

21025,55
2295,00
15442,58
1764,70
8024,30
2735,99
3875,35
55163,47

2016
9673,68
4389,14
1142,00
0,00
7021,00
70,00
308,40
60,00

2015
8050,36
5480,95
1608,00
1450,00
11561,25
56,90
263,73
495,22

Opbrengsten uit bezittingen
Gemeentelijke bijdragen en subsidies
TOTALE BATEN

22664,22
18622,15
5550,00
46836,37

28966,41
18834,35
5550,00
53350,76

SALDO

-4684,97

-1812,71

BATEN
kerkbijdrage/gezinsbijdrage
collectegeld
misstipendia
huwelijken
uitvaarten/grafrechten
overige kerkelijke diensten
offerblokken
overige bijdragen/giften
TOTALE BIJDRAGEN VAN DE
PAROCHIANEN

Toelichting baten en lasten 2016
In 2016 zijn de "totale bijdragen van de parochianen" met ruim €6.000,= afgenomen
ten opzichte van 2015. Echter zijn de totale lasten in 2016 ten opzichte van 2015
eveneens gedaald (ca. € 3.000,=.)
Hierdoor valt het resultaat van 2016 ongeveer €3000,= nadeliger uit ten opzichte van
2015. Uw bijdrage voor het in stand houden van onze parochiekerk is van belang!
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TARIEVEN EN MISSTIPENDIA 2017
H. Mis op zondag
Begrafenismis (rouwgeld) exclusief koor en organist
Koor en organist
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst
in de parochiekerk (extra dienst) exclusief koor etc.
Bijdrage begeleiding naar crematorium of andere begraafplaats
na voorafgaande kerkdienst
Bijdrage voor begeleiding door een parochiepriester in het
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst
Huwelijksmis (trouwgeld) (exclusief koor en organist)
Koor en organist.
Jubileummis die niet tijdens de reguliere zaterdag- of
zondagmissen worden gehouden.
Koor en organist.

€ 25,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 400,00
€

50,00

€ 400,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 100,00

Stichtingen: Het is mogelijk om H. Missen voor een langere termijn vast te leggen:
Jaarlijks gedurende 5 jaar Eucharistieviering op zondag
€ 125,00
Jaarlijks gedurende 10 jaar Eucharistieviering op zondag
€ 250,00
Jaarlijks gedurende 20 jaar Eucharistieviering op zondag
€ 500,00
TARIEVEN EN DEELNAME KERKBIJDRAGE 2017
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium
zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in
de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd:
 aan parochianen die in vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende
kerkdienst c.q. crematie kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van
waaruit ze zijn verhuisd naar de huidige parochie) en
 per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum
kerkbijdrage hebben betaald. De minimumbijdrage is voor 2017 vastgesteld op
€ 100,00
BEGRAAFPLAATS TARIEVEN 2017 kerkhof Grathem
Op de begraafplaats zijn de door het kerkbestuur, in overeenstemming met de door
het bisdom voorgestelde tarieven, de hieronder vermelde bedragen van toepassing.
Tarieven 2017
Verlenging
€ 435,00
€ 235,00
€ 105,00
€ 235,00

Grafdelven
€ 210,00
€ 210,00
€ 70,00
€ 210,00

Grafruimen
€ 155,00
€ 95,00
€ 45,00
€ 95,00
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Grafrechten
€ 1.300,00
€ 625,00
€ 405,00
€ 625,00

Tarief
1
2
3
4

Plaats
Oud
Nieuw
Kinderen
Urnen

Sectie
O-P-Z
A-B-C
K
U

Toelichting op de tarieven
1. In het navolgende kostenplaatje zijn NIET inbegrepen de kosten van het
grafkruis of de urnenafdekplaat op het urnengraf.
2. Indien er sprake is van bijplaatsing van een overledenen binnen de termijn van
de nog geldende grafrechten van het graf zal er verrekening plaatsvinden.
3. Verlenging grafrecht (na 20 jaar) kan telkens voor 10 jaar.
4. Een graf dat is gereserveerd dan wel een graf waarvan een gedeelte van de
rechten zijn verstreken, kan tussentijds worden opgezegd. De (resterende)
grafrechten worden echter niet gerestitueerd.
VRIJWILLIGERSWERK
Het afgelopen jaar heeft Dhr. Jac Verlinden vanwege verhuizing naar elders zijn
functie als lector neergelegd. Ook heeft zijn echtgenote Mw. Corry Verlinden vele
jaren zich dienstbaar gemaakt als vrijwilligster op vele fronten voor onze parochie.
Wij zijn Jac en Corry dankbaar. Ook een woord van dank aan Mw. Joke Driessens
die als vrijwilliger parochiecentrum een aantal jaren ons geholpen heeft met diverse
werkzaamheden. Dhr. Lucassen als vrijwilliger acoliet bij begrafenissen die onlangs
verhuisd is samen met zijn echtgenote naar Voorhout. Dhr. Bert Bosmans is gestopt
na vele jaren als vrijwilliger bij het onderhoud van onze kerkhof, vanwege de zorg
voor zijn echtgenote. Dhr. Tom Theeven danken wij voor de bijdrage die hij
geleverd heeft als kerngroep lid. Wij danken hen allen nogmaals voor al het goeds
wat zij voor onze parochie betekend hebben.
Ook een speciaal woord van dank aan Dhr. van Hoften:
Hij heeft aangegeven te stoppen per 01-01-2017 met al zijn vrijwilligerswerk voor
de parochie Grathem. Het Kerkbestuur, Clusterbestuur Tabor en Pastoor Vankan,
Em. Deken Willemssen bedanken Dhr. van Hoften voor de vele jaren vrijwilligers
werk in onze parochie. Dhr. van Hoften is van onschatbare waarde geweest voor
onze kerkgangers en de parochie in zijn algemeen. Wij wensen hem en zijn
echtgenote nog vele jaren in goede gezondheid toe en hopen dat zij samen met al
hun kinderen en kleinkinderen, nog heel lang van hun welverdiende rust kunnen
genieten.
Onze parochie mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal vrijwilligers, zonder
de inbreng van deze mensen zou onze parochie nauwelijks kunnen functioneren.
Het betreft hier vrijwilligers die de begraafplaats netjes houden, het Kerkelijk
zangkoor, acolieten, lectrice, medewerkers van de groep avondwake, kosters,
medewerkers die het wekelijkse spreekuur van het parochiecentrum verzorgen,
schoonmaaksters.
Door het wegvallen van enkele vrijwilligers zijn wij dringend op zoek naar
vrijwilligers o.a. lectoren/lectrices collectanten, medewerkers avondwake groep.
Ook de misdienaars kunnen een forse ondersteuning gebruiken.
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Wanneer u geïnteresseerd bent om binnen de parochie behulpzaam te zijn, al is het
maar voor een paar uurtjes per jaar, laat het even weten aan het parochiebureau of
aan het kerkbestuurslid Tiny Rittersbeek-Boesten (tinyboesten1@kpnmail.nl) of
Pastoor M. Vankan 0475-475372.
Wij willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun getoonde inzet.
ACOLIETEN
Ook de acolietengroep heeft een vaste plaats in onze kerk verworven.
Bij uitvaart-, huwelijks- of jubileummissen staan zij klaar om de priester te
assisteren. Uitbreiding van het aantal acolieten is altijd gewenst. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met: Pastoor M. Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen,
 0475-475372 of assistent: Em deken Th. Willemssen, H. Geeststraat 24,
Roermond,  0475- 531373.
LECTOREN
De lectorengroep bestaat momenteel helaas nog uit slechts 1 dame. Tijdens de
H. Missen zondagochtend verzorgt zij de lezing en de voorbeden. Verder wordt de
dienstdoende priester geassisteerd bij het uitreiken van de H. 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
rouw- en trouwdiensten en avondwake hebben zich 2 personen in een vaste groep
verenigd. Deze groep is op zoek naar enkele mensen die zich bij hen willen
aansluiten. Volgens rooster verzorgt men tijdens het weekend en bij
begrafenismissen samen met een collega de collecte. Wilt u meedoen als collectant
neem dan contact op met dhr. Jos Van Rooy.  0475-452186
ONDERHOUDSTEAM BEGRAAFPLAATS
Het gehele onderhoud van de begraafplaats wordt uitgevoerd door een team van
vrijwilligers. Een groep vrijwilligers staat dagelijks klaar voor de handen uit de
mouwen te steken om te schoffelen, snoeien of bladeren te ruimen e.d.
Door deze inzet van velen is onze begraafplaats een kerkhof die onze dierbaren
waardig is. Door de inzet van een aantal vrijwilligers ligt onze begraafplaats er altijd
keurig bij. Ook nabestaanden doen er alles aan om de graven van hun dierbare netjes
te houden.
Soms zijn er geen nabestaanden meer of wenst de rechthebbende niet langer als
rechthebbende op te treden. Grafrechten verlopen op enig moment.
De bij ons bekende rechthebbende krijgen hiervan automatisch schriftelijk bericht.
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U kunt dan aangeven of u een verlenging van 10 jaar wenst of dat u afziet van
verlenging. Ziet u af van verlenging dan zal het graf worden geruimd. Na ruiming in
de afgelopen jaren zijn er vrijgekomen plaatsen welke opnieuw kunnen worden
gebruikt voor het begraven van een overledene, indien u dat wenst kunt u ook een
plaats reserveren. Door ondertekening van een reserveringsovereenkomst is de
beoogde plaats voor u gereserveerd. Belangstellenden voor het reglement
begraafplaats of voor reservering van een graf kunnen hiervoor contact opnemen
met de beheerder van de kerkhofadministratie. mevr. Tiny Rittersbeek-Boesten,
Burg. Smeetsstraat 41  0475-403638
KERKELIJK ZANGKOOR
Bijna iedere zondag en ook tijdens de feestdagen zingt het dameskoor tijdens de H.
Mis. De heren zingen iedere laatste zondag van de maand een Gregoriaanse mis.
Het koor staat onder deskundige leiding van Marij Berkers.
Het Kerkelijk Zangkoor zit dringend verlegen om versterking. Als u graag zingt en
wilt dat we ook in de toekomst de Eucharistie kunnen blijven vieren met een
Kerkelijk Zangkoor geeft u zich dan op bij mevr. T. Reijnders 0475-452457 of
mevr. M. Jacobs 0475-451722
KERKVERSIERINGEN
Deze versieringen, welke aan de tijd van het jaar zijn aangepast, worden met veel
toewijding verzorgd door vrijwilligers. Wij zijn hun veel dank verschuldigd.
MISDIENAARS
Vanaf de voorbereiding voor hun Eerste H. Communie kunnen jongens en meisjes
misdienaar worden. Eerst mogen ze een paar keer meedoen en daarna kunnen ze zelf
doorgeven of ze misdienaar willen worden.
ALGEMEEN
Naast alle werkgroepen zijn er nog vrij veel parochianen die zich spontaan
beschikbaar stellen. Denk bijvoorbeeld aan extra hulp bij de eerste H. Communie,
het vormsel, opbouw kerststal, koper poetsen.
WAT IS KERKBALANS
Onder de naam Kerkbalans vragen wij jaarlijks uw aandacht voor de kerkbijdrage.
Een bijdrage die geheel bestemd is voor het in stand houden van onze (uw) parochie.
Motto 2017: “Mijn kerk verbindt”.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na
ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig
hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.
Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
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Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse
Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al
sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te
geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
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. Met elkaar houden we de kerk in stand.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor
elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn goud waard.
Helaas kunnen wij die momenten niet verzilveren bij de bank, want de kerk kost
geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, verlichting,
personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten zijn kosten die gemaakt
worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN……………………………………
Belastingaftrek………………wie wil dat niet?
Uw bijdrage Kerkbalans valt onder “Giften aan goede doelen of Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI)” en is overigens (deels) aftrekbaar van de
belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking over een termijn van
minimaal 5 jaar is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.
Meer informatie op www.kerkbalans.nl.
Legaat.
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.
Ook daarvoor willen wij u op verzoek gaarne informatie geven.
Nieuwkomers.
Aan de hand van de opgaven door de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
worden gezinshoofden of individuele personen die zich in deze parochie vestigen
aangeschreven en welkom geheten. Als bijlage sturen wij hen ook het laatste
jaarverslag en een uitnodiging om te gaan deelnemen aan de gezinsbijdrage.
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VERZOEK / AANMELDING / WIJZIGINGSFORMULIER
Van de parochie St. Severinus te Grathem
(Naam) …………………………………………………………………………..
(voornamen)……………………………………………………………………..
(geboortedatum)…………………………………………………………………
(straat en huisnummer)
…………………………………………………………………………………..
(postcode en plaats)……………………………………………………………..
(telefoonnummer)………………………………………………………………
Ik stuur dit formulier met het verzoek om
O Aanmelding voor het doopsel van onze zoon/dochter
O Aanmelding voor een kerkelijk huwelijk
O De ziekencommunie te ontvangen
O Wijziging van ons adres in uw bestand (nieuw adres):
(straat en huisnummer)
………………………………………………………………………………..
(plaats) ……………………………………………………………………….
(postcode)…………………………………………………………………….
(telefoonnummer)……………………………………………………………
(e-mailadres)…………………………………………………………………
(Dit ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij het
Parochiecentrum aan het Kerkplein 1a 6096 AK Grathem)
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Parochie St. Severinus Grathem
Kerkplein 1a
6096 AK Grathem

