Aan de bewoners van dit pand.

Parochie H. Liduina Kelpen-Oler
Parochiegids 2019
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GEEF VOOR JE KERK; voorwoord door pastoor Vankan.
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 ophouden 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 o.a.,
opdrogen, wordt dat steeds moeizamer.

Alvast dank voor uw inzet en bijdrage.
Mede namens het clusterkerkbestuur en pastorale team.
Pastoor Marcus Vankan
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Parochie H. Liduina, Kelpen-Oler

Parochiekantoor: Grathemerweg 52 6037RP Kelpen-Oler 06-81252269
Openingstijden: dinsdag 10:00 – 11.30 uur
Algemene bankrekening : voor o.a. H.Missen IBAN NL52RABO 01139 02 824
Bankrekening voor ALLEEN KERKBIJDRAGE IBAN NL15RABO 01139 16 973
E-mail : liduina.kerk@gmail.com Website : www.liduina.clustertabor.nl
Facebook: Cluster Tabor en Heilige Nicolaas Heythuysen
H.Mis in het weekend:

-op zaterdag in de even weken 18.00 uur
-feestdagen/andere weekends zie publicaties
Enkele diensten worden in grotere clusterparochies gehouden, bijv. in de Goede Week.
PAROCHIEKANTOOR
Tijdens de openingsuren dinsdagen van 10.00-11.30 uur kunt u er terecht voor het opgeven
van misintenties of informatie verkrijgen over de begraafplaats en/of andere kerkelijke
aangelegenheden.
Opgave misintenties uiterlijk 3 weken van te voren in verband met publicatie op website
en in weekbladen. U kunt ook bellen 06-81252269
Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u verderop in dit boekje.
UW BIJDRAGE aan KERKBALANS IS onder voorwaarden een AFTREKPOST bij de
aangifte van uw INKOMSTENBELASTING
DAGKAPEL iedere dag GEOPEND behalve op maandag en dinsdag. Weekends vanaf 11.00 uur.
Weekdagen vanaf 13.00 uur.

Algemene Verordening
gegevensbescherming AVG.
In elke parochie worden
persoonsgegevens verwerkt en
bewaard. Hier wordt zorgvuldig mee
om gegaan. De gegevens worden
gebruikt voor het doel waarvoor ze
bestemd zijn. Voor meer informatie
zie de website: www.clustertabor.nl
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VRIJWILLIGERS in de parochie Kelpen-Oler.
Het Kerkbestuur wil iedereen hartelijk
danken voor zijn of haar bijdrage aan het
parochiejaar 2018. 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.
Sedert 2014 zijn in het nieuwe
Parochiecluster Tabor 10
kerkbestuursleden, waarvan voor de
parochie Kelpen-Oler:
-Jo Smolenaars, DB-lid portefeuille
bouwzaken/begraafplaatsen
-vacature.
De dagelijkse zorg voor en het financieel beheer in onze Parochie H.Liduina doen wij samen met
de vanaf 2014 gevormde Kerngroep. Huidige samenstelling:
Lei Bours, kerkbalans en kerkhofadministratie 0495-632321
Chris Corsten, secretariaat/avondwake/kantoortje/collectanten 06-81252269
Petra Köhlen, lief en leed/kerkpoets/paramenten 06-46761100
Tim Neijnens, nieuw lid sinds begin 2019, dagkapel. 06-52294774
Jo Smolenaars, financiën en ondersteuning vanuit Cluster-DB 0475-476219
Tim Schmitz, organisatie en liturgiezaken 0495-651570
Koster: Zef Gerards, tel. 0495-651868;
Piet van de Winkel, dagelijks onderhoud en toezicht parochiezaaltje, tel 0496-651716
Zij worden bijgestaan door contactpersonen van en voor onze VRIJWILLIGERS:
Harrie Peeters, kerkkoor;
Annette van Enckevort, misdienaars,
Edward Clerkx, lectoren
Mariet Schmitz, bloemversiering.
Sjaac Ogier, onderhoud kerkhof, kerkomgeving en pastorietuin.
Tezamen vormen zij onze PAROCHIERAAD die 2x per jaar vergadert over alle parochiezaken.
Hierbij worden ook afgevaardigden uitgenodigd van verenigingen en organisaties die regelmatig in
de parochie participeren: Senioren, Schutterij, Fanfare, Zij-Actief, Zonnebloem, Oudervereniging
Basisschool, Huiskamerproject, Ko-Kids, Kujeldreiers.
Graag noemen we ook de groep collectanten voor de jaarlijkse actie Kerkbalans/Kerkbijdrage
en de collectanten die in de Goede Doelen Week ook collecteren voor de Vastenactie.
Er is altijd behoefte aan vrijwilligers in onze parochiegemeenschap. Vooral voor ons Kerkkoor en
als Misdienaar.

DANK ZIJ AL DEZE VRIJWILLERS LEEFT onze PAROCHIEGEMEENSCHAP.
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PAROCHIECLUSTER TABOR
Het zelfstandig besturen van parochies werd steeds moeilijker. Per 1 januari 2012 is gestart
met de vorming van samenwerking in een cluster en op 25 maart 2014 is het cluster Tabor
voor de parochies Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy één
Kerkbestuur gevormd.
Dagelijks bestuur cluster per 1-1-2019:
Pastoor Marcus Vankan
Heythuysen
Jean Leveau
Heythuysen
Gerhard Reuling
Heythuysen
Jo Smolenaars
Baexem

voorzitter 0475-475372
secretaris 0475-492478
penningmeester 0475-494480
gebouwen/begraafplaatsen 0475-476219

Bestuursleden per 1-1-2019:
Marie-José Doensen
Baexem
Tiny Rittersbeek
Grathem
Vacature
Grathem
Vacature
Kelpen-Oler
Hans van Avezaat
Leveroy
Ria Klaessens
Leveroy

financiën
organisatie

eigendommen
financiën

Hoe kunnen we inspelen op de ontstane situatie met als doel:
nieuw elan en bezieling in onze parochiegemeenschappen.
Er is voor gekozen een gezamenlijk bestuurlijk en pastoraal beleidsplan op te zetten.
De jaarlijkse informatie-avond is op 30 september 2019 in Leveroy. U bent van harte
welkom.
VASTE KERKDIENSTEN:
Op zaterdag:

Op zondag:

Ma. t/m do:

18.00 uur te Kelpen-Oler – in de even weken
18.30 uur te Heythuysen
19.15 uur te Baexem – in de even weken
09.30 uur te Leveroy
10.00 uur te Heythuysen
11.00 uur te Grathem – in de oneven weken
18.30 uur te Heythuysen

De Nieuwsbrief van ons parochiecluster Tabor kunt u kosteloos ontvangen:
Digitaal: geef uw e-mailadres door via nicolaasparochie@kpnmail.nl.
Schriftelijke exemplaren liggen achter in de kerk en in de dagkapel.
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PASTORALE ZORG
Het Doopsel
Na de geboorte van een kind willen de ouders vaak dat hun zoon of dochter
in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen door het sacrament van het doopsel.
Na contact met de parochie of pastoor Vankan wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek en om
de viering voor te bereiden. Ook worden er vanuit het dekenaat voorbereidingsavonden gehouden,
waaraan u kunt deelnemen.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 35,00.
Doopzondag Kelpen-Oler: 3e zondag v.d. maand – pastoor Vankan
Eerste H. Communie
In groep 3/4 van de basisschool vindt meestal de eerste H. Communie plaats, iedere 2 jaar.
Er worden wekelijks communielessen gegeven (in de periode oktober tot april of mei) door een
coördinator, die samen met pastoor Vankan uw kind voorbereid. 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.
De communicanten en hun gezin worden ook verwacht bij een aantal gezinsmissen, waarbij de
kinderen actief betrokken worden en zo de opbouw van een mis leren ontdekken en begrijpen.
Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar wordt meer informatie gegeven. Uzelf
kunt via ouderavonden uw medewerking geven aan de communieviering en de gezinsmissen. Er
wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor de gezinsmissen van € 25,00. Daarnaast wordt er
een bijdrage gevraagd voor de kosten van werkstukjes, foto´s, versieringen in de kerk, etc.
Het H. Vormsel
Rond het eind van de basisschool maakt uw kind al steeds meer eigen keuzes.
In groep 7 of 8 wordt aan de hand van een actueel en kindvriendelijk project een aantal lessen
gegeven om zo de kinderen voor te bereiden op het H. Vormsel. Ook worden ze actief betrokken
bij de viering zelf. Voor de viering wordt een bijdrage gevraagd van ca. € 20,00.(kostenafhankelijk)
Gezinsmissen
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 samen zijn. 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 Sint
Maarten, Advent/Sinterklaas, Kerstmis, Palmpasen, 1e Communie dankdienst.
Het Huwelijk
Jonge mensen willen hun huwelijk vaak kerkelijk laten inzegenen. U kunt zich hiervoor aanmelden
via de parochie of bij Pastoor Vankan, liefst een half jaar van te voren. Er vinden drie gesprekken
plaats met de pastoor om invulling te geven aan de heilige mis, inhoudelijk, tekstueel en muzikaal.
Het kerkelijk huwelijksformulier wordt ingevuld en er wordt gekeken naar persoonlijke wensen.
Ziekencommunie
Elke eerste donderdag van de maand is er de mogelijkheid om de ziekencommunie thuis te
ontvangen. 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. Neem gerust contact op met pastoor Vankan.
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Ziekenzalving
Het komt vaak voor dat een 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 contact opnemen met: pastoor M. Vankan tel. 0475-475372
Uitvaart / Avondwake
Rondom het afscheid bij overlijden en de uitvaart moet altijd veel worden geregeld. Neem zo
spoedig mogelijk contact op met pastoor Vankan 0475-475372 of met het de parochie 0681252269 om de uitvaart of avondwake te plannen.
Zie ook speciale nieuwsbrief over uitvaart.
Een avondwake vindt plaats aan de vooravond van de uitvaart om een rustpunt te hebben onderweg
naar het afscheid. Deze avondwake wordt verzorgd door de liturgiegroep. Voor de uitvaart kan
samen met de priester gekozen worden voor een uitvaartmis of een woorddienst.
U kunt ook zelf inhoudelijk bezig te zijn met de avondwake of uitvaart van uw dierbare. Het
samenstellen van het gedachtenisprentje, het voorlezen van een tekst of het aandragen van een
symbool kan een grote steun zijn in de rouwverwerking
Van het collectegeld tijdens deze diensten kunnen H. Missen gedaan worden, met een maximum
van vier. De zeswekendienst en jaardienst vallen hier niet onder en worden in rekening gebracht.
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 u begeleiding ontvangen door de vrijwilligers van
de rouwverwerking-groep. Ook de nabestaanden kunnen hierin veel troost vinden. U kunt hiervoor
contact opnemen met Pastoor Vankan.
Taizé vieringen
Zingen, stilte, ontmoeting, tot rust komen, meditatie en gesprek. Deze vieringen met gebeden en
teksten van de H. Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel worden iedere vierde woensdag in
de maand (behalve in december) om 19.15 uur gehouden in de kerk te Heythuysen.
Diaconie
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, Kerstactie, voedselmand actie in de Advent-, Kerst- en Paastijd, de vastenactie en
andere initiatieven.
DiaNico in Leudal is ontstaan uit parochiecluster Tabor in samenwerking met een groep
enthousiaste vrijwilligers: Daar waar noden en vragen zijn binnen het cluster en ook voor de
overige kerndorpen binnen de gemeente Leudal.
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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 is er nog een groot aantal
mensen dat zich geheel belangeloos inzet voor het vele
werk dat er moet gebeuren. Door het wegvallen van
vrijwilligers wegens overlijden, ouderdom en
verhuizing zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor
o.a. Kerkkoor, actie Kerkbalans en acolieten. Ook de
misdienaars kunnen een forse ondersteuning gebruiken
en het onderhoudsteam begraafplaats.
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? Loop even binnen op het parochiekantoor.

Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligers verdienen onze steun en waardering. Bij
de uitvoering van je vrijwilligerswerk loop je soms
ook risico’s. In overleg en samenwerking met het
bisdom heeft de parochie een aantal verzekeringen
afgesloten:
(1) Collectieve aansprakelijkheidsverzekering (WAverzekering),
(2) Collectieve ongevallenverzekering.
(3) Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
werkgevers voor schade aan bestuurders van
motorvoertuigen.
(4) Collectieve rechtsbijstandverzekering
Naast deze verzekeringen is ook de
vrijwilligersverzekering van de gemeenten Leudal
(leveroy Nederweert) op onze parochievrijwilligers
van toepassing voor zover ze uit de betreffende
gemeente komen. Ook u als parochievrijwilliger bent
dus verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de
gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk
vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Soms
overlappen de verzekeringen elkaar.
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 tel. 0475- 493680 of mail naar nicolaasparochie@kpnmail.nl.
Kijk voor meer info op
www.clustertabor.nl
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Lief en leed Liduina-parochie in 2018.
Er waren 2 Dopelingen De voorbereiding van het doopsel vindt plaats nadat er contact is
geweest met de parochie en de desbetreffende priester. Voor Kelpen-Oler is de 3e zondag
van de maand doopzondag.
Eerste Heilige Communie.
In 2018 werd voor Kelpen-Oler geen eerste H.Communie gevierd.
In 2019 is dat op 26 mei in de Barbarakerk te Leveroy, ook voor de communicanten van
Kelpen-Oler. In onze Liduinakerk is er op zaterdag 13 april een Palmpasenviering en op
zaterdag 15 juni een dankdienst voor de communicanten van Kelpen-Oler en Leveroy.
Vormsel. Geen vormelingen in 2018. Een nieuwe viering is door de bisschopswisseling nog niet
vastgesteld. Waarschijnlijk eind 2019, begin 2020 voor de kinderen van groep 7 en 8.
Gezinsmissen. Zie hiervoor de Clusternieuwsbrief.

Huwelijk: Er is één kerkelijke huwelijk ingezegend.
Kerkelijke Uitvaarten: We namen van 4 parochianen afscheid met een Kerkelijke Uitvaart.

We vierden zondag 17 juni met velen het Liduina-Parochiefeest in en bij Geelenhoof
en zaterdag 4 augustus de Kermis-Mis in de openlucht bij het Gemeenschapshuis.

Planning 2019:
Carnavalsmis: zaterdag 2 maart
19.00 uur
Aswoensdag: 6 maart 18.00 uur
Palmpasenviering met
communicanten: zaterdag 13 april
18.00 uur
Paaszondag: 21 april 11.00 uur
1e H.Communie: 26 mei in Leveroy.
Liduinafeest: Pinkstermaandag10
juni 10.00 uur schuttersterrein,
Oranjestraat.
Kermis-Mis: zaterdag 3 augustus
18.00 uur
Schuttersmis met inhuldiging keizer:
zaterdag 12 oktober 18.00 uur.
Allerzielen: zondag 3 november 14.00 uur
Kerstmis: zie publicaties.
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Liduina-nis, onderdeel van onze Dagkapel.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
INKOMSTEN

2018 voorlopig

Kerkbijdragen

€

12290

€

12908,02

Collecten/giften/acties

€

3472

€

2296,40

Misintenties

€

1512

€

1100,00

Huwelijken/uitvaarten

€

1780

€

1700,00

Offerblokken/kaarsen

€

707

€

806,85

Huur/rente

€

2389

€

1869,83

Begraafplaats

€

825

€

1680,00

Subsidies

€

750

€

1273,50

Negatief saldo

€

7619

€

4438,59

Totaal

€

31344

€

28073,19

UITGAVEN

2018 voorlopig

2017

Kosten gebouwen en inventaris

€

7856

€

6502,36

Personeelskosten

€ 11585

€

11851,89

Kosten eredienst

€

922

€

1235,96

Kosten pastoraal

€

15

€

62,00

Verplichte en vrijwillige bijdragen €

5034

€

6109,80

Beheer- en bestuurskosten

€

2729

€

1291,05

Begraafplaats

€

668

€

1020,13

Toevoeging reserves

€ 2535

€

--------

€ 31344

€

28073,19

Totaal

2017

TOELICHTING
De verlies- en winstrekening 2017 is goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven 2018 zijn
gecontroleerd en in orde bevonden. Het in 2016 ingevoerde boekhoudsysteem geeft een
goede vergelijking 2017-2018. In 2019 voeren we clusterbreed een nieuw systeem in.
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INKOMSTEN 2018
Er zijn weinig grote verschuivingen t.o.v. 2017. De kerkbijdragen liepen iets terug. Hierin
verwachten we verdere teruggang door overlijden en verhuizen van trouwe parochianen.
Deze tendens verwachten we helaas ook bij de stipendia; de misintenties en de rouw- en
trouwvieringen. Langzaam zien we het aantal mensen in de vieringen iets teruglopen.
Door een nieuw subsidiebeleid van de gemeente Leudal ging die post flink omlaag.
De Vastenaktie gaat via de Goede Doelen Week en wordt rechtstreeks overgemaakt naar
het Missie Thuisfront Weert. In 2018: €344,70.
UITGAVEN 2018
Er is een Meerjaren-Onderhouds-Plan opgesteld om m.n. het hoofd te buigen aan de te
verwachten zeer grote kosten aan de gebouwen.
De grote centrale en oude luchtverwarming kostte behoorlijk wat onderhoud.
Ook onderhouds- en energiecontracten werden weer clustergewijs tegen het licht
gehouden, hetgeen duidelijke besparingen oplevert.
Personeelskosten: Kelpen-Oler draagt binnen het cluster 9,7% bij aan de kosten van de
pastores en de clusterbeheerkosten. Ook de kosten van de dirigent/organist en een
vrijwilligersvergoeding voor schoonmaak vallen hieronder.
Het SALDO 2018 laat, mede door de toevoeging aan reserves groot onderhoud, een nog
groter tekort zien: - € 7619,00.

Het Oorlogsgraf van
de jonge mannen
Jozef Linssen en
Mathieu Mans zal
door de kerkhofvrijwilligers worden
onderhouden en ieder
jaar rond 4 mei zal er
door de parochie een
bloemetje worden
gelegd.
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TARIEVEN KERKDIENSTEN 2019
Door het Bisdom zijn adviesprijzen gegeven welke wij, gezien ook de vergevorderde
samenwerking binnen het cluster, hebben overgenomen.
H. Mis op zaterdagavond/zondag/feestdag ………….
€
Begrafenis mis excl. koor en organist €100,00 ……… €
Avondwake of avondmis (zonder opvolgende begrafenis) €
Dienst in het crematorium met priester……………...
€
Begeleiding priester na de uitvaart naar crematorium
of de begraafplaats………………………………….
€
Huwelijksmis (excl. koor en organist €100,00).…
€
Huwelijksmis zonder koor zelf muziek
€

25,00
440,00
440,00
440,00

Jubileum mis incl. koor en organist ……….

275,00

€

60,00
440,00
440,00

Kosten organist en koor ……………………………
€ 100,00
Bloemversieringen uitvaart, huwelijk, jubileum e.d. altijd zelf v
Gestichte Jaardienst voor langere periode: €25,00 per vastgelegd jaar.
Bloemversieringen uitvaart, huwelijk, jubileum e.d. altijd zelf verzorgen.
Wie behoort tot een gezin, dat de laatste 4 kalenderjaren minimaal € 100,00 per jaar aan
kerkbijdrage heeft betaald, is geen bijdrage verschuldigd voor een begrafenis, avondwake of
avondmis, dienst in het crematorium of een huwelijksmis.
Volwassen kinderen uit dit gezin, met een samenlevingscontract of een geregistreerd
partnerschap, gehuwd of alleenstaand die zelf de laatste vier kalenderjaren minimaal € 100,00
per jaar aan kerkbijdrage hebben betaald, zijn dus geen bijdrage verschuldigd voor een
begrafenis/ avonddienst, dienst in het crematorium of huwelijksmis.

TARIEVEN 2018 BEGRAAFPLAATS (incl. grafakte)
Deze tarieven zijn binnen het parochiecluster zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Grafhuur 20 jaren, enkel- of dubbeldiep
Verlenging voor 10 jaren
Grafhuur dubbel naast elkaar kan niet meer.
Verlenging voor 10 jaren

€ 450,00
€ 225,00

Kindergraf huur voor 20 jaren
Bij-huren voor 10 jaren

€ 200,00
€ 100,00

Eénmalige bijdrage onderhoudskosten kerkhof
te betalen bij 1e grafhuur.
Bij verlenging grafhuur met 10 jaar tevens

€ 150,00

€ 225,00
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€ 75,00 voor onderhoud kerkhof.

VERVOLG BEGRAAFPLAATS.
Graf delven altijd via de uitvaartverzorger. Deze dient hiervoor tevoren contact op te
nemen met de beheerder van het kerkhof, dhr. Lei Bours tel. 06-41838783/0495-632321;
b.g.g. parochietelefoon: 06-8125226.
Bijzetting urn in bestaand graf
€ 200,00
Bijzetten van urnen in Columbarium.
Nis met plaats voor 2 urnen; huur voor 20 jaren
€ 450,00
Bij-huren voor 10 jaren
€ 225,00
Sluitsteen nis en belettering voor rekening nabestaanden.
Uitstrooien van de as op het strooiveld op ons kerkhof, incl. door parochie geleverd
standaard naamplaatje voor op gedenkzuil
€ 125,00
Graf ruimen: enkel/dubbeldiep € 100,00
dubbel naast elkaar € 150,00
kindergraf
€ 50,00
Grafruiming volgens het reglement bij de ingang van het kerkhof.
Administratie begraafplaats: dhr. Lei Bours, Kerkstraat 1 tel.06-41838783

Kort na een
uitvaart ontvangt
de contactpersoon
der nabestaanden
een brief, waarin
de familie kan
aangeven op welke
4 data binnen 1
jaar na de uitvaart
er H. Missen voor
de overledene, uit
de
collecteopbrengst
van de uitvaart,
gevierd kunnen
worden.
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Actie Kerkbalans
2019
Geef voor je kerk
Een plek om tot jezelf te
komen
of juist anderen te
ontmoeten.
Waar je een luisterend
oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Kerk zijn we samen,
Geef slim aan Kerkbalans
De kerk en alle parochies zijn door aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de
belasting. Geeft u een periodieke gift van minimaal 5 jaar ? Dan kunt u zelf het volledige
bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over
op www.Kerkbalans.nl .
Ook de clusterpenningmeester weet er meer van.

Help mee onze parochies levend te houden !
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Actie KERKBALANS Kelpen-Oler 2019
DANK als u jaarlijks bijdraagt! U maakt o.a.
mogelijk ons kerkgebouw te onderhouden en pastorale
diensten te verlenen.
Het streefbedrag is € 110,00 per huishouden. Ieder
kan en mag naar eigen draagkracht en geweten
bijdragen…

HOE VERLOOPT DE ACTIE?
Er worden op ons bekende adressen enveloppen afgegeven en, als u wilt, ook
weer opgehaald.
Stop er s.v.p geld of machtigingsformulier in of maak een bedrag over.
(vermeld dan wel uw adres!) Zie beneden voor het banknummer.
Een MACHTIGING invullen is wel zo makkelijk: Naam, adres, postcode,
plaats, eigen rekeningnummer, bedrag, handtekening en datum.
Niets hiervan vergeten s.v.p.!
NB. Degenen die reeds een doorlopende machtiging hebben afgegeven,
ontvangen alléén dit informatieboekje.
-Wilt u het bedrag der machtiging aanpassen, meld u dan s.v.p. bij dhr. Lei
Bours 0495- 632321 of 06-41838783 of via ljbours@kpnmail.nl
-Bent u nieuwkomer, of deed u (nog) niet mee? Dan kunt u een bedrag
overmaken. Vermeld s.v.p. uw adres erbij.
WANNEER afschrijving via machtiging:
Jaarmachtiging in maart/april, per halfjaar in maart/april en november; per
kwartaal in maart/mei/augustus/november.

O

ns Kerkbalans-bankno. is NL15RABO 01139 16 973
t.n.v. Parochie St.Liduina, Kelpen-Oler.
S.v.p. dit nummer ALLEEN voor Kerkbalans gebruiken. Voor bijv.
misintenties: zie ons banknummer blz.2.
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INFORMATIE-/AANVRAAGFORMULIER
Van de parochie H.Liduina Kelpen-Oler.
(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 formulier kunt u inleveren bij:
-Parochiekantoor Grathemerweg 52 6037RP Kelpen-Oler (brievenbus bij
vlaggenmast),
-of bij dhr. Lei Bours, Kerkstraat 1 6037RX Kelpen-Oler
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Pastorale Wilsverklaring
Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen regelen, zodat uw
dierbare kinderen, kleinkinderen of familieleden weten wat u wenst bij uw overlijden. Deze
verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. Eventueel een afschrift aan uw pastoor in uw
parochie of vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt u het ook als codicil bij uw testament
leggen.
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 mijn uitvaart persoonlijk te bespreken;
0 Ziekenzalving (bediening);
0 ontvangen van de heilige communie thuis
3. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaartviering:
0 aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake;
0 geen viering/avondwake aan de vooravond van 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 een koor
0 alleen een samenkomst in het crematorium.
5. vervolgens wens ik:
0 begraven te worden op het kerkhof van …………………………………………
0 gecremeerd te worden in het crematorium van ………………………………..
0 bij alleen een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester;
0 nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd wordt.
6. Omtrent het gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachten:
……………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Aldus opgemaakt:
(datum)…………………………te…..……………………………………. (plaats)
Voorletters en naam: ……………………………Handtekening:
Dit formulier uitknippen en ondertekend inleveren bij
pastoor Vankan Biesstraat 1a 6093AB Heythuysen
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Parochie H.Liduina Kelpen-Oler
Grathemerweg 52 6037 RP
06-81252269

Bij de ingang naar de sacristie:

Eerste steen H.Liduinakerk Kelpen-Oler
op 14 juli 1935
gelegd door deken Souren uit Weert.
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