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In dit nummer

Voorwoord
Hierbij ontvangt U de 3e nieuwsbrief van Cluster
Tabor. U kunt ons helpen door deze
nieuwsbrief onder de aandacht te brengen van
uw omgeving. Mogelijk willen ook anderen de
nieuwsbrief ontvangen. Dat kan door aan te
melden. Zie elders in deze nieuwsbrief.

Contact met uw pastoor ?
Telefoon:
voor m.n. ziekenzalving, doopsel, uitvaart, huwelijk e.d.

Pastoor Vankan
Ass. Em-deken Th. Willemsen
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0475-475372
0475-531373

Kijk voor overige telefoonnummers onder agenda op pagina 4.

Elke vreugde gaat gepaard met een
gevoel van dankbaarheid.

Handreiking bij een
afscheid/uitvaart
In een speciale nieuwsbrief wordt u geïnformeerd
over huisbezoek, ziekenzalving, avondwake,
uitvaart en rouwverwerking. Er zijn vele pastorale
mogelijkheden die u wellicht nog niet kent.
Meiviering bij de Lourdesgrot a.d. Baronsberg te Baexem

Agenda

Kijk ook op www.clustertabor.nl

4

Meimaandviering Baexem
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 1 mei om 10.00 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 06-83980615. Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten is de Heilige
Mis in de parochiekerk Baexem om 10.00 uur.
(De H.Mis in Grathem op zondagmorgen (1 mei)
komt te vervallen.)
Zie Agenda op pg 4
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Vocaal Sextet Capella
Op zaterdag 4 juni wordt de H.Mis van 18.30 uur
in de H.Nicolaaskerk te Heythuysen opgeluisterd
door vocaal sextet Capella. Dit ensemble bestaat
uit 6 enthousiaste zangers en zangeressen uit
Heythuysen en Baexem. Zij vinden het fijn om in
kleine bezetting te zingen. Af en toe luisteren ze
een H. Mis op.
Deze keer staat de Missa Secunda van Hassler
op het programma, een mis die stamt uit de
renaissance. Een tijdperk waarin de muziek
veelal polyfoon was, dat wil zeggen dat er
verschillende melodische lijnen tegelijk klinken.
Ook zal het sextet enkele motetten zingen uit de
renaissance, aangevuld met enkele meer
eigentijdse werken. Voor de liefhebbers van
vocale muziek een bijzondere Mis!

Het kruis staat voor
kwetsbaarheid, lijden en
verlossing.

Reguliere kerkdiensten
in onze parochies.
Baexem
Grathem

Zaterdag
Zondag
oneven week
Heythuysen Zaterdag
Zondag
Ma-vrij
Kelpen-Oler Zaterdag
even week
Leveroy
Zondag

19.15 uur
11.00 uur
18.30
10.00
18.30
18.00

uur
uur
uur
uur

9.30 uur

4 mei kerk Heythuysen 18.30 u
Gebedsviering Dodenherdenking
Taizé viering in parochiekerk Heythuysen
Zingen, stilte, ontmoeting en gesprek.
In meditatieve zang en stilte klinkt de stem van
God. De liederen helpen tijd te nemen in Gods
aanwezigheid. Ze moeten lang genoeg gezongen
worden om afleidende gedachten tot rust te
laten komen en de tekst van het lied tot ons te
laten doordringen. De grondgedachte in de
liederen is dat iedereen mee kan zingen. Dikwijls
laat Gods stem zich slechts horen in een
fluistering, in een ademtocht van stilte. De stilte
in een Taizéviering is daarom van wezenlijk
belang. Als meditatieve teksten hebben wij
gekozen uit gebeden en teksten van de Heilige
Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel.

Teksten die heden ten dage nog fris en even
actueel zijn als destijds. U bent op
woensdagavond 29 juni om 19.15 uur in de H.
Nicolaaskerk te Heythuysen van harte welkom.

Cluster nieuws

Gaan er Bach cantates
klinken in Heythuysen?
Dat zou geweldig zijn! Misschien kunt u
dirigent Luc Jakobs helpen deze droom waar te
maken! Hij heeft namelijk het plan opgevat om
met enige regelmaat Bach cantates te gaan
uitvoeren in onze kerk te Heythuysen. De opzet
is om op vrijwillige basis voldoende mensen bij
elkaar te krijgen van waaruit de dirigent kan
putten voor een bepaalde cantate. Het idee is
om op zondagavond 19.30 in de kerk te
Heythuysen de uitvoeringen te doen, op het
priester-koor. Heb je zin om hieraan mee te
doen, laat het via een PB via de Facebookpagina van de Bach Cantates in Heythuysen
weten of mail lucas.jakobs@gmail.com.
Meer info: kijk op www.clustertabor.nl.

1e Heilige Communie
Op 22 mei (Heythuysen) en 29 mei (Baexem en
Grathem) zullen 34 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
communiedank-dienst, worden de kinderen
actief betrokken bij een viertal gezinsmissen.
Zo voeren ze in 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 kinder-afdeling van het ziekenhuis in
Roermond. 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 Palmpasenstokken geknutseld en er werden broodhaantjes gebakken bij de lokale bakkerij. Welke
gezinsmis er ook is, de aankomende
communicanten hebben altijd een rol.
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Nieuwe bestuursleden
geïnstalleerd.
Marie-José Doensen en Hans Avezaat zijn op
17 februari jl. door deken Maessen
geïnstalleerd als bestuurslid van het cluster
Tabor.

50 jaar Kerkelijk Zangkoor
St. Severinus Grathem
Zondag 20 november viert het Kerkelijk
zangkoor St. Severinus haar 50 jarig jubileum.
Opgericht in 1966 door Dhr. Rob Rassaerts en
dhr. Jaques van de Berk. Deze dag willen we
beginnen met een feestelijke H. Mis in onze
parochiekerk te Grathem. In het jaar van ons
jubileum organiseren we als koor van Grathem
ook de Koreninstructieavond van de koorkring
Thorn waar wij bij aangesloten zijn. Deze avond
op woensdag 6 juli begint om 18.30 uur met
instructie van een aantal liederen voor de
aanwezigen koren. Om 19.15 uur is er een H.
mis waar naast de vaste gezangen van de H.
mis een aantal liederen die zijn ingestudeerd
door de koren en gezamenlijk
in het
instructiegedeelte van de avond . Na afloop zal
er een kop koffie door de koorkring worden
aangeboden
in
Zaal
Geraats.
Kom dit samen met ons vieren .
Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen.
Meld je dan aan op:
nicolaasparochie@kpnmail.nl o.v.v. naam–mailadreswoonplaats

Cluster nieuws
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Dagkapel Kelpen-Oler
In de parochiekerk in Kelpen-Oler
is de afgelopen maanden door
vrijwilligers hard gewerkt om de
ruimte onder het oksaal aan te
passen. Aan de ene kant is
daardoor meer ruimte ontstaan
bij uitvaarten. Aan de andere
kant is een dagkapel ingericht.
Binnenkort zal de dagkapel
worden ingezegend.

Dagkapel in parochiekerk Kelpen-Oler

Agenda
Datum
27 april
1 mei
2 mei
4 mei
5 mei
11 mei
15 mei
22 mei
24 mei
29 mei
29 mei
1 juni
4 juni
12 juni
15 juni
18 juni
24 juni
25 juni
29 juni
29 juni
6 juli
15 aug

In de loop van mei brengen we een
extra editie uit van de nieuwsbrief.
Daarin is in hoofdlijnen ons
beleidsplan 2016-2022 weergegeven.
Tevens wordt daarin informatie
gegeven over de opzet van
werkgroepen. Deze werkgroepen
zullen het beleidsplan praktisch gaan
uitwerken. Uw inbreng daarbij is van
harte welkom.

“Waar liefde bloeit, begint het paradijs”
Activiteit/viering

Plaats

Aanvang

Inzegening uniformen schutterij Sint Jan
Mariaviering Baronsberg
Bedevaart Zonnebloem
Gebedsviering Dodenherdenking
Hemelvaart
Eucharistie Regiobijeenkomst ZijActief
Pinksteren
e
1 H. Communie Heythuysen
Bedevaart dekenaat Thorn
1e H. Communie Baexem/Grathem
Gebedsviering vluchtelingen
Bijeenkomst Kerngroep Baexem
H. Mis met vocaal sextet Capella
Liduinaviering
Antoniusviering in Antoniuskapel
Dankdienst communicanten Heythuysen
Vrijwilligersviering b.g.v. St.Jansfeest
Schuttersmis en Communiedankviering
Taizé-viering
Bijeenkomst Kerngroep Heythuysen
Koreninstructieavond en aansluitend H. Mis
Maria ten Hemelopneming Grathem

Baexem
Baronsberg Baexem
Heppeneert
Heythuysen
Cluster Tabor
Kelpen-Oler
Cluster Tabor
Heythuysen
Maastricht
Baexem
Heythuysen
Baexem
Heythuysen
Zorgboerderij De Port
Antoniuskapel Heythuysen
Heythuysen
Baexem
Baexem
Heythuysen
Heythuysen
Grathem
Kasteel ten Hove Grathem

12.00 uur
10.00 uur

Zie voor verdere mededelingen:
Uw lokaal Gilsing weekblad
Weekblad voor Nederweert
Weekblad 1-Lokaal
Website:
www.clustertabor.nl

Facebook:

Publieksversie
Beleidsplan

Heilige Nicolaas Heythuysen

18.30 uur
zie weekbladen
19.30 uur
zie weekbladen
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
10.00 uur
zie weekbladen
18.30 uur
18.30 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.30 uur
18.30 uur
10.30 uur

Telefoonnummers 
Baexem
0475-451609
Grathem
0475-453142
Heythuysen
0475-493680
Kelpen-Oler
06-81252269
Leveroy
0495-651316

