GEEF VOOR JE KERK
Voor u ligt de parochiegids 2019. We kijken terug naar het jaar 2018.
Afscheid genomen van medemensen. Kinderen die gedoopt, de communie
mochten doen of gevormd werden. We hebben wederom een cyclus van het
jaar en het leven gevierd. Kerstmis, Pasen, Sinterklaas en Sint Maarten. Maar
ook carnaval, patroonsfeesten m.m.v. schutterijen, missen met de harmonie of
fanfare. Naar best vermogen kijken en luisteren wij naar de zoekende mens
op weg naar Christus.
Onze kerkgemeenschap wil voor U van betekenis zijn in vreugdevolle
levensmomenten zoals doop, eerste communie, huwelijk en jubilea. Maar ook
aan de schaduwzijden van het leven: ziekte, overlijden en andere vormen van
verlies. We willen U met onze eucharistievieringen - in het weekend en door
de week - momenten van troost, bezinning en bemoediging bieden voor het
leven van alledag: Een ontmoeting met God in een moment van stilte !
Misschien zoekt u nog méér: een gesprek van mens tot mens of samen iets
zinvols ondernemen, nadenken over actuele ontwikkelingen in kerk en
samenleving of over de diepere vragen van het leven. Ons cluster TABOR
biedt voor u door het jaar die momenten aan. Structureel Bijbellezen, de
maandelijkse Taizé, geloofsverdiepingsavonden en bijzondere vieringen
rondom missie en vrede, rouwverwerking en ziekenbezoek.
Sinds november 2018 heeft ons cluster een diaconale werkgroep DiaNico.
Diaconaal betekent dienstbaarheid. In de geest van de vierde -eeuwse heilige
Nicolaas bieden we mensen, die kwetsbaar zijn een stukje hoop en troost, en
tevens onze voedselbank, die mensen in nood helpt. U treft regelmatig een
voedselmand in uw kerk om te doneren ! Momenteel zijn er 12 gezinnen in ons
cluster en daarbuiten, die een beroep op ons doen, die wij kunnen helpen.
Dat we onze kerken kunnen open houden komt, omdat zoveel mensen zich
nog zeer betrokken voelen bij onze parochies, zowel qua tijd en natuurlijk ook
vanwege de gulle bijdragen. Als deze bronnen “kerkbijdragen, collectes en
schenkingen” opdrogen, wordt dat steeds moeizamer.
Doet u mee? Geef ! Op welke wijze ook.
Alvast dank voor uw inzet en bijdrage.
Namens onze parochie, clusterkerkbestuur en pastorale team

Pastoor Marcus Vankan
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Parochie gegevens H. Johannes de Doper
Sedert 2014 heeft onze parochie geen zelfstandig kerkbestuur, maar maakt
de parochie deel uit van het Cluster Tabor.
Voor Baexem is:
Pastoor Marcus Vankan, voorzitter, tel. 0475 – 475372
Marie-José Doensen-Driessens, financiën
De dagelijkse zorg voor onze Parochie doen wij samen met de Kerngroep.
Karel Boonen
Anny Cuypers
Marie-José Doensen
Wiel van Heugten
Olga Hobus
Elianne Kamphuis
Johan Mulder
Magdaleen Schroijen
John Schoonbrood
Henk Weerts
Theo Werter
Marieke Zeuren

Kosters
Misdienaars, lectoren
Cluster kerkbestuur
Schutterij St. Jan
De Zonnebloem
Rouwverwerkingsgroep
Hart voor Baexem
Fanfare Aurora
Seniorenvereniging St. Joseph
Onderhoud
Acolieten
Kerkelijk zangkoor St. Caecilia

Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage in het parochiejaar
2018.

Parochiebureau
Wilt u contact opnemen met onze parochie, dan kan dat via het
parochiebureau
van de H. Nicolaas te Heythuysen.
Adres parochiebureau
Biesstraat 2A
6093 AD Heythuysen
Telefoon
0475-493680
Openingstijden
dinsdag
9.00 – 12.00 uur
donderdag
9.00 – 12.00 uur
Website
www.clustertabor.nl
E-mail
nicolaasparochie@kpnmail.nl
Facebook
Heilige Nicolaas Heythuysen
Rekeningnummer
NL37 RABO 0104 091738 t.n.v.
R.K. Kerkbestuur Baexem
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H. missen en misintenties
Vanaf januari 2019 zijn de wekelijkse missen in onze parochiekerk terug
gebracht naar 1x per 2 weken en wel in de even weken. Aanvang: 19.15 uur.
In de Rhijdtbode en op de clusterwebsite staan de actuele kerkberichten.
Opgave voor misintenties kan 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 misintentie in het weekend zijn € 25,- .
Betaling kan contant op het parochiebureau of door overschrijving op
rekening: NL37 RABO 0104 0917 38 t.n.v. Kerkbestuur Baexem
o.v.v. naam en datum misintentie.
Openingstijden dagkapel
Adres van het kerkgebouw: Mgr. Kierkelsplein 19, 6095 BK Baexem (geen
postadres).
Aan de zijde van de Stationstraat, bevindt zich de ingang van de dagkapel.
Deze is open van maandag tot en met zaterdag vanaf 9.00 uur tot 17:00 uur.
Hier kunt uw een kaarsje of noveenkaars opsteken.

AVG: Algemene Verordening gegevensbescherming
In onze parochie administratie worden persoonsgegevens verwerkt en
bewaard. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens worden
gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Voor meer informatie kunt u
terecht op de clusterwebsite: www.clustertabor.nl
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 kerkbijdrage.
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Cluster Tabor
Het zelfstandig besturen van parochies leverde in het verleden veel problemen
op. In 2012 werd gestart met de vorming van samenwerking in een cluster. Op
25 maart 2014 is voor het cluster Tabor, bestaande uit de parochies Baexem,
Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy, één Algemeen Kerkbestuur
gevormd. 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.
Samenstelling cluster-kerk per 01-01-2019
Dagelijks bestuur:
Pastoor Marcus Vankan
Heythuysen
Jean Leveau
Heythuysen
Gerhard Reuling
Heythuysen
Jo Smolenaars
Baexem
Bestuursleden cluster:
Marie-José Doensen
Baexem
Vacature
Baexem
Tiny Rittersbeek
Grathem
Vacature
Grathem
Vacature(2x)
Kelpen-Oler
Hans Avezaat
Leveroy
Ria Klaessens
Leveroy

voorzitter
secretaris
penningmeester
gebouwen
financiën
organisatie

eigendommen
financiën

Aanvangstijden H. missen in Cluster Tabor
Op zaterdag:

Op zondag:

Ma. t/m do:
Taizé viering:

18:00 uur te Kelpen-Oler - in de even weken
18:30 uur te Heythuysen:
19:30 uur te Baexem – in de even weken
09:30 uur te Leveroy
10:00 uur te Heythuysen
11:00 uur te Grathem
18:30 uur te Heythuysen
19:15 uur te Heythuysen, elke 4e woensdag van de maand
(behalve december)

Beleidsplan
Hoe kunnen we inspelen op de ontstane situatie met als doel nieuw elan en
bezieling in onze parochiegemeenschap. Er is gekozen daartoe een
bestuurlijk en pastoraal beleidsplan op te zetten. In 2019 is de infoavond op 3
oktober 2019 te Leveroy.
In de Cluster Nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen. Deze wordt 4 x per
digitaal uitgebracht, met daarin de actualiteiten en agenda van bijzondere
vieringen. Voor de
clusternieuwsbrief kunt u zich aanmelden via nicolaasparochie@kpnmail.nl
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PASTORALE ZORG EN LITURGIE
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 en voorbereiding
Als een kind in groep 4/5 zit, kan hij/zij deelnemen aan het
voorbereidingstraject op de Eerste Heilige Communie. Tijdens deze lessen
wordt het kind stapsgewijs voorbereid op dit sacrament. In een kindvriendelijk
communieproject wordt o.a. aandacht besteed aan het kruisteken, het Onze
Vader en het Wees Gegroet, het leven van Jezus en het vieren van de
eucharistie.
Naast deze lessen worden de communicanten met hun gezin verwacht bij een
aantal gezinsmissen door het jaar heen. Hierin worden de kinderen actief
betrokken, zodat ze de opbouw van een mis leren ontdekken en begrijpen.
Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar wordt meer
informatie gegeven en kunt u uw kind op die avond aanmelden voor de Eerste
Heilige Communie. Het thema voor het communiejaar 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 presentatie mis,
de communieviering en de communiedankviering of in een werkgroep die zich
bezighouden met de creatieve voorbereidingen. Denk hierbij aan knutselen
voor de presentatie mis, knutselen voor Palmpasen en het aankleden van de
kerk voor de communie mis zelf.
Voor de communievoorbereiding wordt een bijdrage van de ouders gevraagd
à € 25,- als kerkbijdrage voor de onkosten van de pastoor en kerk. Daarnaast
wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten van werkstukjes, foto’s,
versieringen in de kerk, etc.
H. 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
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van een actueel en kindvriendelijk project, wordt het kind voorbereid op het
sacrament van het vormsel.
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 voorbereiding en het vormsel wordt een bijdrage van ca. € 20,gevraagd, afhankelijk van het aantal vormelingen.
Sylvia Sleven is als coördinator aangesteld binnen het cluster Tabor om de
communie- en vormselvoorbereiding te organiseren.
Gezinsmisvieringen
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. Echtheid, de natuurlijkheid,
ontdek je in de momenten van samenzijn. Het eigen gezin is daarom zo
belangrijk als plek van geloofsopvoeding. Muziek, zang en andere creatieve
uitingsvormen zijn daarbij belangrijke ervaringsmomenten voor een kind.
Gezinsmissen worden gehouden met St. Maarten, Advent / Sinterklaas,
Kerstmis, Palmpasen en de missen rond de Eerste H. Communie.

Huwelijk
Jonge mensen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen, kunnen zich
hiervoor aanmelden bij pastoor M. Vankan. Liefst een halfjaar voor de
geplande datum.
Ter voorbereiding zijn er een aantal gesprekken met pastoor Vankan om
invulling te geven aan de huwelijksmis. Het kerkelijke huwelijksformulier wordt
ingevuld en gekeken naar persoonlijke wensen.
Ook voor een huwelijksjubileum kunt u bij pastoor M. Vankan terecht.

Ziekencommunie
Elke eerste donderdag of 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 of het parochiebureau ☎
0475-493680 in Heythuysen.
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Ziekenzalving
Het komt vaak voor dat de priester niet tijdig wordt gewaarschuwd voor het
toedienen van het “Sacrament der zieken”. Het is vaak bijzonder als de
desbetreffende zieke bewust dit sacrament kan ontvangen. U kunt altijd
contact opnemen met
pastoor M. Vankan ☎ 0475 – 475372 of deken Th. Willemssen ☎ 0475 –
531373.

Rouw- en stervensbegeleiding
In de laatste levensfase worden de stervende en naasten geconfronteerd met
allerlei vragen, gedachten en gevoelens. Het kan een verwarrende tijd zijn
waar een luisterend oor veel kan doen voor alle betrokkenen.
Vanuit de parochie kunt begeleiding ontvangen door vrijwilligers van de
rouwverwerkingsgroep. Voor ziekenbezoek en rouwverwerking kunt u een
beroep doen op Elianne Kamphuis ☎ 0475-459081 en pastoor M. Vankan.

Avondwake- en uitvaartdienst
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd veel worden
geregeld. Neem zo spoedig mogelijk contact op met pastoor Vankan om de
avondwaken en/of uitvaart te plannen.
De avondwake wordt gehouden aan vooravond van de uitvaartdienst om een
rustpunt te hebben onderweg naar het afscheid. Deze avondwake wordt
verzorgd door 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.
Op de dag van de uitvaart kan met de priester gekozen worden voor een
uitvaartmis of een woorddienst. De nabestaanden kunnen in overleg met de
pastoor mede inhoud geven aan deze uitvaart, bijvoorbeeld door het zelf lezen
van een Bijbeltekst, het samenstellen van de voorbeden en de zang- en
muziekkeuze.
Van het collectegeld van deze diensten kunnen 4 heilige missen gedaan
worden. De contactpersoon van de nabestaande ontvangt kort na de uitvaart
hierover een brief. De zeswekendienst en de jaardienst vallen hier niet onder
en worden in rekening gebracht.

Pastorale Wilsverklaring
Op de site van het cluster en op bladzijde 9 t/m 12 van deze gids, staat een
uitneembaar formulier “pastorale wilsverklaring”, die u kunt invullen en/of
printen. Zodat uw kinderen, kleinkinderen of familieleden weten wat u wenst bij
uw overlijden. Deze verklaring altijd op een vindbare plaats opbergen.
Eventueel een afschrift aan uw pastoor of vertrouwenspersoon geven.

7

Taizéviering
Zingen, stilte, ontmoeting, tot rust komen, meditatie en gesprek. In meditatieve
zang en stilte klinkt de stem van God. 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.
U bent van harte welkom op elke laatste woensdag van de maand (behalve
december)
om 19:15 uur in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen.
Diaconie en DiaNico in Leudal
Het ondersteunen van elkaar waar nodig, een diep christelijke daad van
naastenliefde. In een parochie denken we aan De Zonnebloem, eetpunten,
huiskamerprojecten, verenigingen en organisaties.
In de advents- en vastentijd is er de voedselmandactie in onze parochiekerken.
De ingezamelde, houdbare producten worden sinds 2018 door de werkgroep
DiaNico verwerkt in voedselpakketten voor medebewoners uit Leudal die het
nodig hebben.

Lief en leed in onze parochie in 2018
Dopelingen
Er was 1 dopeling
Eerste heilige communie
Op 21 mei hebben 17 kinderen uit groep 4 en 5 de eerste Heilige communie
ontvangen.
Heilig Vormsel
Op 16 november hebben 13 kinderen het H. Vormsel ontvangen van de
vormheer rector dr. L. Hendriks .
Huwelijk geen
Avondwake of Uitvaart
Vanuit onze parochiekerk hebben we afscheid genomen van
is afscheid genomen van 10 overleden parochianen
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PASTORALE
WILSVERKLARING

UITNEEMBAAR

EXEMPLAAR
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Pastorale Wilsverklaring
Dit formulier kunt u gebruiken om uw wensen rond een kerkelijke uitvaart vast
te leggen. Hiermee weten uw kinderen, kleinkinderen of familieleden wat u
wenst bij uw overlijden.
Deze verklaring altijd op een vindbare plaats opbergen. Eventueel een afschrift
aan uw pastoor of vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt u het ook als
codicil bij uw testament leggen.
U kunt bij de vragen meerdere keuzes aanstrepen.
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 stukje begeleiding
0 pastorale gesprekken om alvast mijn uitvaart persoonlijk te bespreken
0 ziekenzalving (bediening)
0 ontvangen van de heilige communie thuis

3. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaart:
0 aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake
0 geen viering of avondwake aan de vooravond van de uitvaart/crematie

4. Op de dag van de uitvaart/crematie wens ik:
0 een heilige mis in de parochiekerk
0 tijdens de mis de aanwezigheid van het kerkelijk zangkoor
0 alleen een samenkomst in het crematorium
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5. Vervolgens wens ik te worden:
0 begraven op het kerkhof van…………………………………………..
0 gecremeerd in het crematorium van…………………………………..
0 bij een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester
0 de nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd
word

6. Omtrent het gedachtenis- ofwel bidprentje heb ik de volgende gedachten:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Aldus opgemaakt op…………………..(datum) te ……………………..(plaats)
Voorletters en naam………………………………………………………………
Handtekening:
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PASTORALE
WILSVERKLARING

UITNEEMBAAR
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EXEMPLAAR

Financiën
De jaarrekeningen tot en met 2017 liggen ter inzage op het parochiebureau in Heythuysen.
Omdat onze parochie een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instantie) heeft,
betekent dit dat uw kerkbijdrage aftrekbaar is wanneer u belastingaangifte doet. Voor het
benodigde RSIN-nummer kunt u terecht op de site van het cluster Tabor:
www.clustertabor.nl
De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.
Inkomsten
Helaas blijven de reguliere bijdragen (kerk- of gezinsbijdrage) van de parochianen dalen.
Uitgaven
Het is belangrijk om de kosten van de gebouwen (kerk en pastorie) goed in de hand te
houden. Voor het hele cluster zijn in 2017 gezamenlijke contracten afgesloten, voor o.a.
controle van
brandveiligheid, de verwarmingsinstallaties en zijn de verzekeringspolissen aangepast.

Voorlopig

2018

2017

INKOMSTEN
Kerkbijdragen
Collecten- collecten derden
Misintenties/Overige diensten
Huwelijken/Uitvaarten
Offerblokken Kaarsengeld
Renten, huur en pachten
Begraafplaats
Gemeentelijke subsidie
Negatief saldo
TOTAAL
UITGAVEN
Kosten gebouwen en
inventaris
Personeelskosten
Kosten eredienst
Kosten pastorale zorg
Verplichte / vrijwillige bijdragen
Beheer- en bestuurskosten
Begraafplaats
Toevoeging Reserves
TOTAAL
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14763
5810
1489
2782
734
9525
5606
750
11678
53137

15195
6392
1593
2032
780
8613
5363
888
9550
50406

17845

17875

20565
2083
619
6391
5261
373
0
53137

21063
1550
556
6642
855
1865
0
50406

Begraafplaatstarieven 2018
Met ingang van 1 januari 2018 is er een nieuw begraafplaatsregelement voor
het hele cluster Tabor. Dit is te vinden op de site: www.clustertabor.nl
De tarievenlijst als bedoeld in artikel 39 van het Reglement voor de
begraafplaats van het Kerkbestuur van de parochie H. Johannes de Doper
Baexem.
Tarief
Opmerkingen
Kostendekkend Conform prijsopgave

Omschrijving
Graf delven

van derden

Graf delven t.b.v. bijzetting van urn in graf Kostendekkend Conform prijsopgave
van derden

Verwijderingsbijdrage graf
Onderhoudsbijdrage voor de gehele
begraafplaats voor 20 jaar
Grafrecht enkel of dubbeldiep graf voor
20 jaar
Grafrecht dubbelbreed- of familie graf
voor 20 jaar
Grafrecht kindergraf voor 20 jaar

€ 100,-

€ 150,€ 450,€ 625,geen

Huur vak in urnenmuur voor 20 jaar

€ 500,-

Urn in bestaand graf of urnenmuur bijzetten

€ 25,-

Bijdrage ruimen graf

€ 100,-

Na 20 jaar geldt tarief
voor verlenging
Exclusief kosten
graveren en
sluitsteen
Per jaar

verlenging grafrechten na verstrijken termijn van 20 jaar

Onderhoudsbijdrage voor de gehele
begraafplaats voor 10 jaar

€ 75,-

Verlenging grafrecht met 10 jaar voor enkel
of dubbeldiep graf
Verlenging grafrecht met 10 jaar voor
dubbelbreed- of familiegraf
Verlenging huur vak in urnenmuur met
10 jaar
Verlenging grafrecht kindergraf met 10 jaar

€ 250,€ 350,€ 250,€ 250,-

De beheerder van de begraafplaats is Jan Hendriks ☎ 0475-451609. Bij hem
kunt u terecht met vragen over o.a. verlenging van grafrechten.
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Tarieven vieringen 2018
Door het Bisdom zijn voor 2018 adviesprijzen gegeven welke wij deels hebben
overgenomen.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
35,00
25,00
20,00
440,00
275,00
440,00
100,00
440,00
440,00

€

60,00

Het is mogelijk om H. Missen als gestichte jaardienst
voor een langere termijn vast te leggen
in een Eucharistieviering tijdens het weekend.
5 jaar
€
10 jaar
€
15 jaar
€
20 jaar
€

125,00
250,00
375,00
500,00

H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag
Doopsel
Eerste Heilige communie
Vormsel
Huwelijksmis
Jubileum mis (incl. koor en organist)
Begrafenis mis
Koor en organist, bij o.a. begrafenis
Avondwake (zonder daarop volgende begrafenis)
Dienst in het crematorium door priester
Begeleiding na voorafgaande kerkdienst naar het
crematorium of begraafplaats elders door de pastoor
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Kerkbijdrage
De kerk kost geld. Het onderhoud van het Kerkgebouw, de verwarming,
de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, allemaal kosten
die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele
anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans/ Kerkbijdrage.
De kerkbijdrage regeling 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.
Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 kalenderjaren minimaal € 110,- heeft
betaald aan kerkbijdrage, is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis,
avondwake of avondmis, dienst in het crematorium (door cluster priester) en
huwelijk.
Betaling kan door overschrijving op rekening:NL37 RABO 0104 0917 38
t.n.v. Kerkbestuur Baexem.
Ook kunt u het kerkbestuur machtigen, zie machtigingsformulier
op bladzijde 14.

Geef slim, geef periodiek!
Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!
Hoe werkt het? Bij de belastingaangifte zijn giften aan de kerk normaal
gesproken pas aftrekbaar vanaf 1% (minimum € 60) van het verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift, van minimaal jaar 5, bestaat geen drempel en is het
volledige bedrag aftrekbaar.
U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl
Wanneer u besluit uw kerkbijdrage in de vorm een periodieke gift te doen,
informeert de penningmeester van de parochie u graag en stelt samen met u
een overeenkomst voor een periodieke gift op (deze staat op de site van de
belastingdienst). Er is geen notariële overeenkomst voor vereist.
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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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 de penningmeester van parochie H. J. de Doper om van
haar / zijn* bankrekening af te schrijven, een bedrag van
€
per maand / kwartaal / halfjaar / jaar / eenmalig*
onder vermelding van kerkbijdrage
Ingangsdatum
Datum
Handtekening
*) doorhalen wat niet van toepassing is.
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Machtigingsformulier kerkbijdrage
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Vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk neemt een uiterst belangrijke plaats in binnen onze
parochie. Zonder de inbreng van al deze mensen zou onze parochie niet
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 en ouderdom zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor
collectanten, acolieten, kerk poetsen en bloemversiering. Ook de misdienaars
kunnen een forse ondersteuning gebruiken.
De verschillende groepen vrijwilligers in onze parochie zijn:
- Begraafplaats onderhoud. Deze groep plaatst ook de
kerstboom/kerststal in de kerk en groen onderhoud op de
begraafplaats en rond de kerk.
Dit alles onder leiding van de Jan Hendriks.
- Interieurverzorging. 6 keer jaar wordt de kerk gepoetst. Voor de
Kerstmis wordt het koperwerk onder handen genomen.
- Bloemversiering door Anny Weekers
- Kosters. Er zijn 4 kosters, die om beurten, een maand alle
werkzaamheden rond de H. mis verzorgen.
- Lectoren. De lector verzorgt de eerste lezing en de voorbeden. Verder
wordt de priester geassisteerd bij het uitreiken van de communie
- Misdienaars. Hun aantal is sterk afgenomen. Momenteel zijn er 2
misdienaars. Er is dringend versterking nodig.
- Acolieten. Zij assisteren de priester bij een uitvaart-, huwelijks- of
jubileummis.
- Collectanten. Hij/zij collecteert tijdens de vieringen in het weekeinde
en op feestdagen, alsmede in trouwdiensten en tijdens avondwakes.
- Kerkelijk zangkoor. Het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia uit
Baexem staat onder leiding van Marij Berkers. Op zaterdagavond
wordt de Eucharistieviering opgeluisterd met 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. Wij zijn op
zoek naar dames en heren die ons koor willen komen versterken. De
repetitie is op dinsdagavond.
Meer informatie bij: Mia van Pol-Leunissen voorzitter ☎ 0475-451376.
Wanneer u geïnteresseerd bent om ook binnen de parochie behulpzaam te
zijn, al is het maar voor een paar uurtjes per jaar. Wilt u ook helpen? Laat het
dan weten aan iemand van de kerngroep of het kerkbestuur.
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Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers verdienen steun en waardering. Ook als vrijwilliger loop je risico’s
bij de uitoefening van je vrijwilligerswerk. Daarom zijn er een 4-tal collectieve
verzekeringen afgesloten via het bisdom Roermond:
- aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering)
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering werkgevers voor schade aan
bestuurders van
motorvoertuigen.
Naast deze verzekeringen is ook de vrijwilligersverzekering van de gemeente
Leudal op onze parochievrijwilligers van toepassing
.
Mocht u denken schade te hebben toegebracht of geleden tijdens uw werk als
parochievrijwilliger binnen het Cluster Tabor, neem z.s.m. dan contact op met
het parochiebureau in Heythuysen ☎ 0475- 493680 of mail naar
nicolaasparochie@kpnmail.nl. Kijk voor meer info op www.clustertabor.nl.
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