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Voorwoord
Hierbij ontvangt u de 7e nieuwsbrief van Cluster
Tabor. In deze nieuwsbrief gaan wij met u via
Hemelvaart op weg naar Pinksteren. In deze tijd
vragen wij uw aandacht voor bijbehorende
vieringen. Ook zijn er een aantal bijzondere
vieringen. Kortom …… kom samen vieren.

Contact met uw pastoor ?

Kijk voor overige telefoonnummers onder agenda op pagina 4.

Kijk ook op www.clustertabor.nl

Meimaandviering Baexem
Baronsberg

Meimaandviering Baronsberg 2013

Op weg naar Hemelvaart …
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we
ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen
is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en
dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet
langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die
voor de levenden is gestorven en is opgewekt.

Traditioneel vieren wij op de eerste zondag van de
maand mei (Mariamaand) een openluchtmis in ons
cluster bij de Lourdesgrot aan de Baronsberg in
Baexem. Dit jaar zal deze feestelijke mis plaatsvinden
op zondag 7 mei om 10.30 uur. Pastoor M. Vankan zal
deze mis celebreren. Medewerking wordt verleend
door het kerkelijk zangkoor en een ensemble van
fanfare Aurora Er zijn voldoende zitplaatsen en na
afloop kunt u onder genot van een kopje koffie en een
versnapering nog even gezellig samen zijn. Dichtbij de
Baronsberg is gelegenheid om te parkeren. Zo nodig
kan voor vervoer worden gezorgd. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Willy Rooswinkel, telefoon 0683980615. Wanneer de weers-omstandigheden het
niet toelaten is de Heilige Mis in de parochiekerk
Baexem om 10.30 uur. (De H.Mis in Grathem op 7
mei vervalt).

Geduld is het beste gebed

Zie Agenda op pg 4
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1e Heilige Communie
Op 14 mei (Leveroy), 21 mei (Kelpen-Oler en 28 mei
(Heythuysen) zullen 66 kinderen van ons cluster de
Eerste Heilige Communie gaan ontvangen.
Voorafgaand aan deze belangrijke gebeurtenis,
hebben de kinderen een heel traject aan
voorbereiding gehad. In achttien lessen op school,
hebben de kinderen geleerd wat de communie
inhoudt, gehoord over Jezus enz. Dit op een
aansprekende eigentijdse, frisse manier. Buiten de
communie-, de presentatie- en de communiedankdienst, worden de kinderen actief betrokken bij een
viertal gezinsmissen. Zo voeren ze ieder jaar in
Heythuysen het Sint Maarten spel op. In de advent en
bij Sinterklaas besteden we aandacht aan het thema
vrijgevigheid. Dit jaar brachten de kinderen
speelgoed mee dat werd geschonken aan de
kinderen van het AZC Baexem. De oudere kinderen
brachten iets mee voor in de voedselmanden. Tijdens
de gezinsmis van Kerstmis hebben de kinderen het
kerstverhaal uitgebeeld. Voorafgaand aan de
gezinsmis Palmpasen werden er Palmpasen-stokken
geknutseld en er werden brood-haantjes gebakken
bij de lokale bakkerij. Welke gezinsmis er ook is, de
aankomende communicanten hebben altijd een rol.

Parochiecluster Tabor bedankt allen heel hartelijk
voor hun bijdrage aan Kerkbalans. Alleen dank zij uw
steun kunnen we onze tocht samen voortzetten.

Liduinaviering Kelpen-Oler
Zondag 18 juni 11.00 uur Liduinaviering Kelpen-Oler:
feest van de patroonheilige van de parochie.
De viering is net als de 2 vorige jaren op locatie.
Deze keer in en/of rond Villa Koki, de locatie van
Jeugdvereniging KoKids aan de Limburgstraat.
Grote parkeerplaats is vlakbij.
De H.Mis is tevens de Dankdienst voor de
communicanten van Kelpen-Oler die op 21 mei hun
Eerste H.Communie vieren.
Medewerking wordt verder verleend door een
ensemble van fanfare St.Liduina.

Taizéviering
U bent op woensdagavond
28 juni om 19.15 uur in de H.
Nicolaaskerk te Heythuysen
van harte welkom.

Op weg naar Pinksteren…..

Liduinaviering Jeurissenhof 2015

De aarde was vóór de schepping leeg.
De Geest Gods zweefde over de wateren.
Mensen waren er nog niet, nog geen pinksterbloem.
De aarde voelde leeg na de Hemelvaart.
De Heilige Geest waaide over de aarde,
vulde de mensen met Pinkstergloed en zie,
het was zeer goed!
U bent van harte welkom bij de diverse vieringen.

Geduld is het gezelschap van de wijsheid.

Cluster nieuws
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Bert en Claar ….. bedankt !
naar Aken en Moresnet

Na jaren van grote inzet voor de parochie Grathem,
met name voor onze begraafplaats, heeft Bert
Bosmans moeten stoppen mede vanwege zorg voor
zijn vrouw Claar. Wij danken Bert en Claar voor de
vele jaren ondersteuning van onze parochie.
Bert en Claar,
sterkte bij alle
zorg en
ondersteuning
welke nodig is.
Nog vele fijne
jaren samen.

Dodenherdenking op 4 mei
Tijdens de nationale Dodenherdenking worden alle
burgers en militairen herdacht die in oorlogssituaties
of bij vredesoperaties in Nederland, of waar dan ook
ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog (10 mei 1940). Om 20.00
uur worden hiervoor 2 minuten stilte in acht
genomen. Het thema is: Geef vrijheid door.
Dit jaar heeft het comité Arendo Joustra,
hoofdredacteur van Elsevier, gevraagd om de
jaarthema-tekst te schrijven en daarin een relatie te
leggen tussen persoonlijke verhalen en de Tweede
Wereldoorlog. In zijn De kracht van het persoonlijke
verhaal beschrijft Joustra hoe je persoonlijke
verhalen kan inzetten bij een herdenking of viering.
Parochiecluster Tabor zal tijdens een speciale
gebedsviering aandacht schenken aan persoonlijke
verhalen. De gebedsviering is in de parochiekerk te
Heythuysen, aanvang 18.30 uur.

Vrijwilligersverzekering
Als vrijwilliger kunt u bij schade mogelijk een beroep
doen op voor u collectief afgesloten verzekeringen
door het bisdom Roermond en de gemeente Leudal
en Nederweert.
Mocht u denken schade te hebben toegebracht of
geleden tijdens uw werk als parochievrijwilliger
binnen het Cluster Tabor, neem dan z.s.m. contact op
met het parochiebureau in Heythuysen tel. 0475493680 of mail naar nicolaasparochie@kpnmail.nl.
Kijk voor meer info op www.clustertabor.nl.

Wie durft te verdwalen,
vindt nieuwe wegen

400 jaar Parochie Leveroy
In Leveroy wordt op 9 - 10 en 11 juni een groot
dorpsfeest gehouden, georganiseerd door de
samenwerkende verenigingen. Op zondag 11 juni
wordt het 400-jarige bestaan van de parochie gevierd
met om 10.30 uur een feestelijke H. Mis in de kerk
met medewerking van gemengd koor Milagri en
fanfare Concordia. Aansluitend zijn er feestelijkheden
in de tent.
In de middag zijn er rondleidingen in de kerk en langs
historische plekken in het dorp.
Het verdere programma wordt bekend gemaakt in de
weekbladen en op posters – zie ook de website:

www.dorpsfeestleveroy.nl

Dekenale Koorkringmis
De jaarlijkse mis van de dekenale koorkring
Heythuysen is op vrijdag 28 april 2017 om 19.00 uur in
de kerk van Baexem. Deze viering wordt opgeluisterd
door zeven kerkkoren van de koorkring Heythuysen.
Pastoor C. Dieteren, pastoor M. Vankan, emeritus
deken dr. Th. Willemssen en deken R. Maessen van het
dekenaat Thorn concelebreren in deze Mis.
---------------- U bent van harte welkom----------------------

“Vriendschap verdubbelt vreugde en
halveert smart”

Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen.
Meld je dan aan op:
nicolaasparochie@kpnmail.nl o.v.v. naam–mailadreswoonplaats

Cluster nieuws

Nieuws in het kort
-

-
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Bij de parochiekerk in Kelpen-Oler is groot
onderhoud uitgevoerd. Uw financiële bijdrage
is onmisbaar. Kosten ruim € 26.000,00 !!
NL 52 RABO 0113902824. Alvast grote dank.
30 mei bedevaart naar Aken en Moresnet.
Wel tijdig aanmelden vóór 1 mei !
Noteer: Clusteravond woensdag 27 september
Diaconie: De Hertjes van Limburg hebben nu
opslagruimte in de kerk in Baexem.

Agenda
Datum
28 apr
4 mei
7 mei
8 mei
10 mei
14 mei
17 mei
21 mei
25 mei
25 mei
28 mei
30 mei
3 juni
4 juni
5 juni
11 juni
11 juni
13 juni
18 juni
18 juni
23 juni
24 juni
24 juni
28 juni

Baexem
Grathem
Heythuysen

Kelpen-Oler
Leveroy

Zaterdag
Zondag oneven week
Zaterdag
Zondag
Ma t/m Do
Zaterdag even week
Zondag

19.15 uur
11.00 uur
18.30 uur
10.00 uur
18.30 uur
18.00 uur
9.30 uur

“De armste mens is hij die geen taak heeft”

Activiteit/viering

Plaats

Aanvang

Koorkringmis dekenaat Thorn
Gebedsviering Dodenherdenking
Meimaandviering Baronsberg
Viering met leden Zonnebloem
Eucharistieviering Regiobijeenkomst ZijActief
1e H. Communie Leveroy
Viering met leden Zonnebloem
1e H. Communie Kelpen-Oler
Viering Hemelvaart
Viering Hemelvaart
1e H. Communie Heythuysen
Dekenale bedevaart naar Aken en Moresnet
Zaterdag voor Pinksteren
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Inloopochtend rouwverwerkingsgroep
Eredienst b.g.v. 400 jaar bestaansfeest parochie
Antoniusviering
Dankdienst 20 communicanten Leveroy
Liduinaviering en dankdienst 18 communicanten
Viering Vrijwilligersavond Baexem
Schuttersmis Schutterij Sint Jan
Dankdienst 28 communicanten Heythuysen
Taizé-viering

Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Heythuysen
Baronsberg Baexem
Heppeneert
Parochiekerk Leveroy
Parochiekerk Leveroy
Kapel onder de Linden Thorn
Parochiekerk Kelpen-Oler
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Heythuysen
Aken en Moresnet
Kelpen-Oler-Heythuysen-Baexem
Leveroy-Heythuysen-Grathem
Parochiekerk Heythuysen
Vlindertuin Heythuysen
Parochiekerk Leveroy
Antoniuskapel Heythuysen
Parochiekerk Leveroy
Jeugdgebouw Villa Koki
Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen

19.00 uur
18.30 uur
10.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
Busreis
Zie weekbladen
Zie weekbladen
10.00 uur
11.00 uur
10.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
18.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
19.15 uur

Zie voor verdere mededelingen:
Uw lokaal Gilsing weekblad
Weekblad voor Nederweert
Weekblad 1-Lokaal
Website:
www.clustertabor.nl
Facebook:
Heilige Nicolaas Heythuysen en Cluster Tabor

Telefoonnummers 
Baexem
Grathem
Heythuysen
Kelpen-Oler
Leveroy

0475-451609
06-30978269
0475-493680
06-81252269
0495-651316

