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Voorwoord

In dit nummer

Hierbij ontvang je de 17e nieuwsbrief van
Cluster Tabor. We hebben inmiddels alweer
de herfst. Een seizoen waarin we weer meer
naar binnen gaan, misschien ook wel in
onszelf. Je bent van harte welkom bij onze
activiteiten!

Voorwoord
Advent
Allerheiligen-Allerzielen
Kerkbalans
Diaconie
Kerkbalans 2020
Nieuwe website
Leudal herdenkt, 17 november
Nabeschouwing Clusterbijeenkomst
Gezinsmissen
Nieuws in het kort
Reguliere kerkdiensten
Agenda

Contact met uw pastoor
Telefoon:
voor m.n. ziekenzalving, doopsel, uitvaart,
huwelijk e.d.
Pastoor M. Vankan
0475-475372
Ass. Em-deken Th. Willemssen 0475-531373
Kijk voor overige telefoonnummers onder
agenda op pagina 4.

Momenten van niets geven je alles

Advent
'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord
adventus, dat ‘komst’ betekent. Met
Advent leven christenen namelijk toe naar
het kerstfeest: het feest van Jezus'
komst naar deze wereld als klein kind in
een kribbe.
Advent begint vier zondagen voor kerst. In
veel kerken wordt elke week een
adventskaars
aangestoken.
Dat
symboliseert dat we steeds iets dichter
naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Minder bekend, maar minstens even
belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil
richten op de nog te verwachten komst van
Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd
een belangrijk onderdeel geweest van de
adventsverkondiging.

Advent vieren betekent kunnen wachten

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Allerheiligen en Allerzielen

Deze nieuwsbrief en onze activiteiten
worden mogelijk gemaakt door uw
Kerkbijdragen. Bedankt hiervoor!
Wij hopen dat je volgend jaar
weer aan ons wilt denken!

Kerkbalans 2020
In de tweede helft van januari halen 40.000
vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun
plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken
actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn
waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en
worden bemoedigd en geïnspireerd.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn
waar de sacramenten worden bediend en waar
iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht
kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan
blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee
en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

Op 3 november gedenken we onze
gestorvenen bij de vieringen in de diverse
parochies van ons Cluster.
Na de viering gaan we dan naar het kerkhof
voor de zegening van de graven.
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem
15.00 uur Baexem
14.00 uur Kelpen-Oler
15.00 uur Leveroy

Diaconie altijd nodig !

“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik
aan mijn kerk. Ik hoop dat we dit jaar extra
kunnen investeren om duurzamer te worden.”

Nieuwe website cluster Tabor
Je kunt in onze kerken weer voedsel en
producten voor levensonderhoud doneren.
Tijdens
de
gehele
advent
staan
er
voedselmanden in de kerk waar je houdbaar
eten in kunt doneren. Wij zorgen dat alles bij
gezinnen uit onze parochies welke het nodig
hebben terecht komt. Daartoe is een aparte
werkgroep DiaNico opgericht in ons cluster.

Tijdens onze informatieavond op 3 oktober j.l.
is de nieuwe website van ons cluster
gepresenteerd. Alle info is hier gemakkelijk
terug te vinden. Alle kerkberichten,
nieuwsberichten betreffende onze parochies
kunt u vinden, alsook o.a. het priesterrooster,
oude nieuwsbrieven en parochiegidsen.
Veel dingen kunt u online regelen zoals:
misintentie opgeven, opgeven als vrijwilliger,
doop aanvragen enz. Ook kunt u zich
aanmelden om deze nieuwsbrief digitaal te
ontvangen.
Ga snel eens surfen op:

Doneer bijvoorbeeld: koffie, thee, koek, pasta,
rijst, soep, vlees in blik, houdbaar melk en
vruchtensap, groenten in blik, chocopasta,
pindakaas, hagelslag, wasmiddel, zeep,
shampoo,
allesreiniger,
tandenborstel,
tandpasta enz.

www.clustertabor.nl

Als je kwetsbaar bent zien mensen ook je kracht
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17 november, Leudal herdenkt
75 jaar bevrijding – vrijheid
Op zondag 17 november is het 75 jaar geleden dat de huidige
gemeente Leudal werd bevrijd. Reden voor het cluster Tabor
om een bijzondere herdenkingsdienst in de H. Nicolaaskerk
te organiseren.
U bent die dag om 14.30 uur welkom.
Ruim 15 jongeren uit Grathem en Kelpen-Oler zullen aan de
hand van ooggetuigenverslagen, dagboekfragmenten en
andere bronnen van inwoners en militairen die hier
gevochten hebben, ons laten delen in hun verhalen. We gaan terug naar momenten van gevechten,
bezetting, angst en bevrijding. Afgewisseld telkens met enkele teksten ter bezinning, die een brug
slaan tussen verleden en heden. Want ook nu is vrijheid een broos geschenk.
Muzikaal zal deze viering verzorgd worden door de Bag Pipers Society Castle D’Aldenghoor te Haelen,
gemengd zangkoor Con Amore te Baexem en eigentijdse muziek door Rob Reyners, begeleid door
Rob Mennen. Van harte welkom!

Nabeschouwing
Clusterbijeenkomst
van 3 oktober

Gezinsmissen in ons cluster

We kunnen weer terugkijken op een goed
verzorgde informatiebijeenkomst op 3 oktober in
de Pestoeërskoel in Leveroy. Ca. 70 parochianen
bezochten die bijeenkomst. Na een lekker kop
koffie/thee met vlaai kregen we uitleg over wat er
sinds de vorige bijeenkomst zoal aan de orde was
met betrekking tot pastoraal, financiën en
gebouwen-begraafplaatsen.
Bijzondere vieringen trekken nog wel regelmatig
bezoekers. De reguliere weekdiensten lopen
terug. Dat baart zorgen over hoe we verder
moeten. In meerdere parochies zijn we al
genoodzaakt terug te gaan naar 1 viering per 14dagen. Er wordt een duidelijk beeld gegeven over
de resultaten 2018, vermogens en teruglopende
inkomsten.
Gebouwen en begraafplaatsen vragen een groot
deel van onze inkomsten. We zullen moeten gaan
nadenken hoe om te gaan met onze gebouwen.
Behouden, afstoten of omvormen.
Vervolgens schetsten pastoor Vankan en
Jo Smolenaars een beeld van onze zoektocht naar
de toekomst. Vanwege de ontwikkelingen in de
Kerk zijn er veranderingen nodig. Dat zal hard
ingrijpen in onze gemeenschappen. We zullen
samen moeten nadenken hoe we de veranderingen
gaan vormgeven. Maar vast staat dat we onze
huidige kerken, parochiekantoren, pastorieën e.d.
niet allemaal kunnen handhaven.
Lees
meer
op onze
Van
vallen
leer nieuwe
je meerwebsite:
dan van opstaan
www.clustertabor.nl
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Kinderen zijn altijd welkom om mee te komen
naar de mis. Om de kinderen echter op een
leuke speelse manier wat te laten leren over ons
geloof zijn er in ons cluster speciale
gezinsmissen.
De
communicanten
en
misdienaars spelen altijd een bijzondere rol in
onze gezinsmissen, maar graag bereiken we ook
andere kinderen uit ons cluster. De komende
tijd kun je met je gezin naar de volgende
gezinsmissen:
Sint Maarten
Op 8 november om 18.30 uur is er een korte
viering in Kelpen-Oler met muziek en zang.
Op 9 november om 18.30 uur is er een
gezinsmis in Heythuysen. De communicanten
van Heythuysen voeren het Sint Maarten spel
op.
Advent / Sinterklaas
30 november is er een Advent / Sinterklaas
gezinsmis om 18.30 in Heythuysen. Het thema is
dan vrijgevigheid....
Gevraagd wordt of alle kinderen houdbaar
voedsel willen meenemen, zodat we daarmee
hulp aan arme gezinnen uit onze parochies
gegeven kan worden.
Na deze gezinsmis zou de goedheiligman met
zwarte Piet zomaar op bezoek kunnen
komen…..
Kerstmis
24 december om 17.00 uur in Heythuysen
Kerstspel
24 december om 19.00 uur in Baexem
24 december om 19.00 uur in Leveroy Kerstspel

Reguliere kerkdiensten 2019

Nieuws in het kort
- Parochie Grathem heeft een nieuw
emailadres:
parochiegrathem@gmail.com

Baexem
Grathem
Heythuysen

Kelpen-Oler
Leveroy

Zaterdag even week
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
09.30 uur

Een schip in de haven is veilig, maar dat is niet waar het voor gebouwd is

Datum

Activiteit/viering

Plaats

Aanvang

28 okt
30 okt
01 nov
02 nov
03 nov
08 nov
09 nov
09 nov
10 nov
17 nov

Bijbellezen
Taizéviering
Clusterviering Allerheiligen
Clusterviering Allerzielen m.m.v. de Leudalzangers
Allerzielenvieringen
St. Maarten korte viering met muziek en zang
Caeciliaviering Fanfare Aurora Baexem
Gezinsmis St. Maarten Heythuysen
Uitvoering Requiem van Gabriel Fauré
Caeciliaviering zangkoor Heythuysen

Credozaal Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
Zie elders in deze nieuwsbrief
Parochiekerk Kelpen-Oler
Parochiekerk Baexem
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen

19.15
19.15
18.30
18.30

uur
uur
uur
uur

18.30
14.00
18.30
15.30
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

22 nov
Caeciliaviering Baexem
Parochiekerk Baexem
18.30 uur
24 nov
Caeciliaviering St. Severinus Grathem
Parochiekerk Grathem
11.00 uur
25 nov
Bijbellezen
Credozaal Heythuysen
19.15 uur
27 nov
Taizé viering
Parochiekerk Heythuysen
19.15 uur
29 nov
Vormsel Grathem en Kelpen-Oler
Parochiekerk Kelpen-Oler
18.30 uur
30 nov
Gezinsmis Advent / Sinterklaas / schuttersmis
Parochiekerk Heythuysen
18.30 uur
01 dec
Schuttersmis en Barbara feest
Parochiekerk Leveroy
09.30 uur
08 dec
Bach Cantate
Parochiekerk Heythuysen
19.30 uur
17 dec
Kerstviering Zonnebloem en Senioren Grathem
BMV Nassaurie
11.00 uur
17 dec
Boeteviering Cluster Tabor
Parochiekerk Heythuysen
18.30 uur
18 dec
Kerstviering senioren/zonnebloem Baexem
Baexheimerhof
13.30 uur
18 dec
Kerstviering senioren Kelpen-Oler
Trefcentrum
15.00 uur
20 dec
Kerstviering senioren Heythuysen
Parochiekerk Heythuysen
11.00 uur
24 dec
Gezinsviering Kerstmis
Parochiekerk Heythuysen
17.00 uur
24 dec
Gezinsviering Kerstmis
Parochiekerk Baexem
19.00 uur
24 dec
Kinderkerstviering
Parochiekerk Leveroy
19.00 uur
Kijk voor overige vieringen tijdens de kerstdagen ook op de website, in de lokale bladen en in de kerstspecial.
31 dec
Oudjaarsviering
Parochiekerk Heythuysen
18.30 uur
01 jan
Nieuwjaarsviering Cluster
Parochiekerk Heythuysen
11.00 uur

Zie voor verdere mededelingen:

Telefoonnummers Parochies 

Website: www.clustertabor.nl
Uw lokaal Gilsing weekblad
Weekblad voor Nederweert
Facebook:
Heilige Nicolaas Heythuysen en Cluster Tabor

Baexem
Grathem
Heythuysen
Kelpen-Oler
Leveroy

www.clustertabor.nl
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0475-451609
06-30978269
0475-493680
06-81252269
0495-651316

