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Meimaand: bloeimaand, groeimaand én Mariamaand
De meimaand is de lentemaand waarin het nieuwe leven zich uitbundig toont. Op een enkele uitzonderlijke dag na is de
echte kou uit de lucht. De natuur ontwaakt, vogels fluiten en volgens een oude volkswijsheid is na de ijsheiligen, de
periode tussen 11 mei en 15 mei, de vorst definitief uit de grond en mogen de zomerbloeiers weer in de volle grond.
Voor de katholieke Mariavereerders is mei vooral de Mariamaand.
Waarom uitgerekend de meimaand aan Maria is gewijd, is niet met zekerheid te zeggen. Feit blijft dat in de meimaand
de Mariaverering hoogtij viert. Vooral de plaatsen waar Maria om welke reden dan ook toch al wordt vereerd, kunnen
in de meimaand rekenen op extra toeloop. Een van die plaatsen is de Kapel Onder de Linden in Thorn. De kapel is in 1673
gesticht in opdracht van Clara-Elisabeth, gravin van Manderscheidt-Blankenheim, die als kanunnikes deel uitmaakte
van de religieuze gemeenschap van de adellijke Rijksabdij Thorn. Een opschrift in de kapel meldt dat de kapel in 1674 op
8 september, de geboortedag van Maria, in gebruik is genomen.

Gebed ter ere van Maria
Maria,
Wij herinneren ons niet al Uw aanspreektitels uit de litanieën,
en waarschijnlijk hebben wij ook geen rozenkrans meer op zak.
Ik weet wel – moeder zei altijd – dat U moeder bent,
eenvoudig en vol overgave, maar dat is gemakkelijk gezegd.
Er is over U reeds veel geschreven;
kunstenaars hebben de mooiste beelden van U gemaakt;
op vele plaatsen van onze wereld
komen duizenden mensen naar U op bedevaart,
want U bent zo genadevol,
U bent gezegend onder de vrouwen,
omdat U, ondanks alle pijn en onzekerheid,
trouw bleef aan Uw woord,
zelfs tot onder het kruis van uw Zoon.
Wij komen bij U omdat gij gelukkig waart
door gewoon nederig Uw werk te doen,
omdat U, zonder alles te begrijpen,
de weg gekozen hebt van Uw Zoon.
Met U willen wij bidden,
wij willen proberen om te geloven zoals U,
want gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Amen.

H. Nicolaaskerk in de steigers
Inmiddels zijn aan de kerk in Heythuysen
werkzaamheden gestart in het kader van het groot
onderhoud (BRIM). Het betreft met name vernieuwen
en conserveren van goten, schilderwerk en enkele
reparaties aan metselwerk. Ook bekroningen, met
name op de toren, zullen worden geconserveerd. De
werkzaamheden zullen waarschijnlijk tot het einde
van het jaar duren. Wij vragen uw begrip, mocht u er
enige overlast van ervaren.

Kerkenvisie
Zoals u in het beleidsplan 2021 – 2025 kunt lezen, wordt er aandacht gevraagd
hoe toekomstig om te gaan met de 5 kerken binnen ons cluster. De kosten zijn
enorm en ieder jaar komen we bijna € 100.000,-- tekort op de begroting. We
draaien dus fors verlies, dit kunt u ook teruglezen in het financieel jaarverslag.
Gezien de sterk teruglopende kerkbezoeken en kerkbijdragen, zijn we
genoodzaakt om hierin nodige stappen te zetten. Zowel het bisdom, de
gemeente Leudal, als wij als Federatiebestuur (clusterbestuur) zijn
drukdoende om na te denken hoe we met onze kerken moeten omgaan. Het
is helaas een utopie om de denken dat we alle 5 de kerken kunnen
openhouden.
Daarom zijn wij in gesprek met de Thallia-groep en een investeerder.
Zij hebben voor de kerken van Kelpen-Oler en Baexem een plan uitgewerkt om in beide kerken woningen te realiseren,
waarbij er gekeken wordt om pastorale ontmoetingen in betreffende parochies toekomstig te waarborgen.

Clusterviering Baronsberg
Op zondag 1 mei is om 10:30 uur een openluchtmis bij de
Lourdesgrot aan de Baronsberg in Baexem. Pastoor
M. Vankan zal deze mis celebreren. De viering zal muzikaal
opgeluisterd worden door het clusterkerkkoor, onder
leiding van Marij Berkers 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.
Als de weersomstandigheden het niet toelaten is de
Heilige Mis in de parochiekerk Baexem om 10.30 u.

H. Missen in Augustus
(onder voorbehoud)
Oneven weken
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

(1e weekend 1 en 2 aug):
18.30 uur Heythuysen
09.30 uur Leveroy
10.00 uur Heythuysen
11.00 uur Grathem

Even weken
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

(1e weekend 8 en 9 aug) :
18.00 uur Kelpen-Oler
18.30 uur Heythuysen
19.15 uur Baexem
10.00 uur Heythuysen

Eerste Heilige Communie
en communie-dankdienst
Eerste Heilige Communie
Op zondag 22 mei a.s. zal de Eerste Heilige Communie
plaatsvinden om 10.00 u in de parochiekerk te Baexem.
Het thema van het communiejaar is ’Zet de deur van je
hart open’. Rond 9.40 u. vertrekken de communicanten
met hun ouders vanuit Mariabosch naar de kerk onder de
muzikale klanken van fanfare Aurora.
Vanuit de parochies Leveroy, Grathem en Baexem
ontvangen 19 communicanten voor de eerste keer de
heilige hostie. Naast wekelijkse communielessen in de
Credozaal en enkele bijzondere gezinsvieringen zijn ze
voorbereid op deze bijzondere dag. U bent als parochiaan
van harte welkom om met ons mee te vieren.
Op zondag 12 juni a.s. vindt om 9.30 u. de
Communiedankdienst plaats bij de St Servaaskapel bij
het voetbalveld van Leveroy. Bij slecht weer in de H.
Barbarakerk te Leveroy.

Luidende kerkklokken vertellen
een verhaal
Kerkklok Leveroy weer hersteld
Voor veel mensen is luiden van de kerkklokken op een vast
tijdstip een alledaags gebeuren.
In een klokkentoren hangen klokken van verschillende
grootte. Elke klok die luidt heeft een betekenis. ’s Morgens
om 8.00 uur, ’s middags om 12.00 uur en ’s avonds om 18.00
uur luidt de kleine klok. Op zondag een half uur voor
aanvang van de mis worden de grote klokken geluid en 5
minuten voordat de mis begint de kleine klok.
Naar goed gebruik wordt de klok geluid om kenbaar te
maken dat iemand overleden is. Als een man gestorven is
wordt eerst de grootste klok geluid, daarna de tweede. Bij
overlijden van een vrouw is het andersom, eerst de
tweede en daarna de grote klok. Als een kindje wordt
gedoopt wordt de kleinste klok geluid.
De klokken in de kerk van Leveroy zijn gemaakt bij de
firma Eijsbouts in Asten. In de 2e wereldoorlog zijn de
klokken door de Duitsers meegenomen en omgesmolten
tot oorlogsmateriaal. De gemeenschap heeft het geld voor
nieuwe klokken bij elkaar gebracht. Deze zijn geïnstalleerd
in 1949 – 1952 – 1962. Iedere klok heeft opschriften, in welk
jaar de klok gegoten is, soms ook wie de gever van de klok
is en veelal een Bijbelse tekst.
Afgelopen jaar was de klepel van de 3e klok stuk. Door
metaalmoeheid was deze uit de klok gevallen. De firma
Eijsbouts heeft dit weer hersteld. Zo kunnen alle klokken
weer klinken als vanouds. Op deze klok staat de tekst ’Voco
in Fonte Renatos’, wat zoveel betekent als ’Ik luid in de
Lente’.

Livestream wordt goed bekeken
Vorig jaar met Pasen hebben we de livestream-installatie in gebruik genomen. Sindsdien zijn alle zondagvieringen en
hoogfeesten in de H. Nicolaaskerk in beeld gebracht. Dat er een grote behoefte aan is, blijkt uit de cijfers. Voordeel is
ook dat er b.v. met het hele gezin gekeken kan worden. Hieronder een grafiek van het aantal kijkers.

We zien 2 kleuren, blauw en oranje. Blauw is het aantal kijkers per maand dat de viering rechtstreeks (live) op het
moment van de viering zelf bekijkt. Oranje is het aantal kijkers dat de viering op een later moment bekijkt.
Dat we vanaf de maand juli een terugval zien in het aantal kijkers is te herleiden naar de start van de zomervakantie,
maar ook met het einde van de lockdown. Als we deze grafiek vertalen naar een gemiddeld aantal kijkers per maand,
dan kijken er per maand gemiddeld 138 mensen rechtsreeks (live) naar de vieringen, en 528 mensen op een later
moment.
Bent u nog niet bekend met de livestream van Cluster Tabor, kijk dan eens op onze website www.clustertabor.nl en
volg de link:
Zie voor verdere mededelingen, telefoonnummers
parochies en/of website: www.clustertabor.nl. Blijf op de
hoogte en bezoek onze website.
Vindt u techniek, beeld en geluid interessant, en hebt u interesse om ook de livestream te verzorgen, meldt u zich dan
aan via clustertabor@gmail.com of bel met het parochiebureau: 0475-493680.

Parochiebureau Kelpen-Oler naar centraal kantoor
Het zal u niet ontgaan zijn dat er diverse veranderingen op komst zijn binnen
de parochies in ons Bisdom en ook binnen ons Parochiecluster Tabor. Dat alles
heeft te maken met het teruglopen van kerkbezoek, financiën, vrijwilligers,
bestuurders en pastoraal medewerkers. Het zal niet mogelijk blijven om in alle
parochiegemeenschappen een volwaardig kerkgebouw te handhaven. We
zetten in op het min of meer afstoten van minimaal 3 kerken.
In de betreffende parochiegemeenschappen zal gestreefd worden naar het
behouden van een pastorale ruimte waarin op beperkte schaal vorm kan
worden gegeven aan pastorale nabijheid. De kerk in Heythuysen zal als
Eucharistisch centrum gaan fungeren met daarbij zo nodig nog een nevenkerk.
Wat betreft de parochiekantoren kunnen we aangeven dat het streven is om
één centraal kantoor te hebben in Heythuysen. Dat betekent dat geleidelijk de
kantoren daar naartoe verplaatst zullen worden. Baexem is al een aantal jaren
ondergebracht in het kantoor in Heythuysen. Per 1-1-2022 is het kantoor van
Kelpen-Oler daar ook ondergebracht. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zal
het centrale kantoor nog ondersteund worden vanuit het kantoor in KelpenOler. De overgang zal geleidelijk plaatsvinden. Wel zullen er nog diverse
werkzaamheden nodig blijven vanuit Kelpen-Oler. Denk aan onderhoud
begraafplaats en kerk, verzorgen Kerkbalans en ondersteunen van vieringen.

Laat het
verdriet van je
verleden en de
angst voor je
toekomst niet
het geluk van
nu bederven.

Op de koffie bij Har Vossen
Een vrijwilliger vertelt!
Een parochie kan niet zonder vrijwilligers. Vanaf nu willen we ze graag aan het
woord laten.
’In 1999 ben ik door toenmalig pastoor Jacobs gevraagd om in het kerkbestuur te
komen. Daar heb ik toen ’ja’ op gezegd, en daar ben ik tot 2012 gebleven. Ik volgde
destijds dhr. Pierre Jegers op, een tuinder, en ik denk dat ze weer op zoek waren
naar iemand met ervaring in de agrarische sector. Onder mijn bestuurstaken viel
ook ’onderhoud kerkhof’. Na 2012 ben ik gestopt als kerkbestuurslid, maar ik ben wel
als beheerder van het kerkhof betrokken gebleven bij de kerk. Ik had in 2019 willen
stoppen om er vooral voor mijn zieke vrouw te kunnen zijn, maar er was geen vervanging te vinden. In maart 2020 is
mijn vrouw helaas overleden en toen had ik weer meer tijd om te blijven doen wat ik eigenlijk al deed. Dus eigenlijk
ben ik nooit gestopt. En ik wil dit mooie werk, hoewel niet per se als beheerder, gerust blijven doen, zolang ik het kan.’

Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan verwijzen wij u graag naar de website www.clustertabor.nl.

H. Hartbeeld Baexem gerestaureerd
De helpende hand toegestoken
Het H. Hartbeeld, dat voor de kerk in Baexem staat, had het najaar van 2021 een hand verloren. Om de hand via een
officieel restauratie-atelier te laten herstellen, zou veel geld kosten. Na rondvraag onder de parochianen van Baexem,
hebben Jan Koolen (links) en Jan Kessels (rechts) de taak op zich genomen om het H. Hartbeeld van een nieuwe hand
te voorzien. Op 13 april is de hand geplaatst. Dank aan deze creatieve parochianen!

Eén vallende boom maakt meer geluid dan een bos dat groeit.

Pinksteren
Pinksteren is het begin van onze christelijke kerkgemeenschap. Gods Heilige
Geest sterkt de groep bange mannen en vrouwen die zich uit angst hadden
opgesloten. De Heilige Geest fluistert ons een taal van het hart in: een taal die
alleen maar woorden kent die warmte en hartelijkheid uitstralen; die elk
woord van vijandschap en jaloezie uit zijn woordenboek heeft geschrapt; een
taal die het niet zoekt in ingewikkelde en opgeblazen rationele redeneringen,
maar die zich kenmerkt door eenvoud en altijd woorden weet te vinden van
bemoediging en troost. Het is deze geest die ons meeneemt naar God. De
Russische schrijver Dostojewski waarschuwde destijds de mensen rondom
hem: ’Zonder God is alles toegestaan’.
Pinksteren is het wonder dat een nieuwe Geest ons mensen kan bezielen. Een
Heilige Geest met een taal van liefde en wijsheid, sterkte en vrede, raad en
vreugde. En wie wil deze gaven dan niet ontvangen? Zich eigen willen maken?
Die Geest doet wonderen: we hoeven ons slechts voor Hem te openen!
De taal die Jezus sprak was een taal van de liefde, bestaande uit een
grammatica van daden van liefde, beginnende met het breken van het brood
en het luisteren naar Gods woord, wat ons kan en mag inspireren.

Landelijke St. Nicolaasdag = Zaterdag 14 mei 2022
Cluster Tabor neemt deel aan een bijzondere dag in en rond de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam
We nodigen u daarom van harte uit voor een dagje Amsterdam dat gewijd zal zijn aan de patroon van onze kerk en
parochie. De dag zal in het teken staan van ontmoeting en verdieping. We hebben voor u een veelzijdig programma
samengesteld:
10.00-10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers op het bordes van de Nicolaasbasiliek.
10.00-11.30 uur: Rondleiding door de basiliek.
11.30 uur:
Eucharistieviering in de basiliek met medewerking van het koor van de Russisch-Orthodoxe H.
Nicolaasparochie uit Amsterdam en gelegenheid tot zegening met Nicolaas-manna uit Bari.
12.30-13.30 uur: Lunch bij restaurant De Kroonprins.
13.30-15.00 uur: Lezing in de basiliek over het leven en de betekenis van de H. Nicolaas door Marcus Vankan, priester
en Nicolaaskenner. Aansluitend horen we graag over Nicolaas-activiteiten in uw parochie/gemeente
om inspiratie van elkaar op te doen.
15.00-17.00 uur: Gelegenheid tot bezoek aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (in groepjes van tien personen).
Voor deze gelegenheid bestellen wij een touringcar. We
vertrekken om 8.00 uur. Opstapplaats is het
parochiebureau, Biesstraat 2A. Om 17.00 uur is het
vertrek naar huis.
De onkosten voor deze dag bedragen € 37,50 (€ 15 voor de
lunch en € 22,50 voor de touringcar). Voor een bezoek aan
de St. Nicolaas-schuilkerk Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder geldt een speciale dagkorting van 25%. Een kaartje
kost dan € 11,60 inclusief een audiotour. Entree met
Museumjaarkaart is gratis, ook inclusief audiotour. U
dient dit zelf aldaar te betalen.
U kunt zich aanmelden vóór 8 mei via ons
parochiebureau waar u ook betaalt. We vragen u bij
aanmelding tevens aan te geven of u het museum wilt
bezoeken in de middag.
Deze reis gaat alleen door bij minimum aantal van 40
personen, dit in verband met de buskosten.

Dekenale bedevaart naar Sittard en Munstergeleen – Dinsdag 21 juni 2022
Dit jaar organiseert het dekenaat Thorn - Heythuysen een bedevaartsreis naar Sittard en Munstergeleen. We
beginnen met een H. Mis in Sittard en na de lunchpauze rijden de bussen naar Munstergeleen, waar Pater Karel
Houben vereerd wordt.
Heenreis vanaf 8.30 uur, afhankelijk van de opstapplaats.
De juiste opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn.
Terugreis: Vertrek vanuit Munstergeleen om ca. 16.00 uur.
Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee is de bus betaald, maar verder is niets
inbegrepen. In Sittard zijn voldoende eetgelegenheden en u kunt ook zelf brood meenemen.
Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk en in het parochiecentrum.
Voor de goede orde is het wel wenselijk, dat u het Aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt
bij uw parochiebureau.

De Kapel van Pater Karel
Een plek om even stil te worden, een kaarsje op te steken of om intenties of
gebeden achter te laten.
De Kapel, die langs de route naar Santiago de Compostella ligt, is zowel met de
auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar.
De plek is toegankelijk gemaakt voor bezoekers met een rolstoel of rollator.
In een Limburgse vakwerkhoeve aan de rand van de dorpskern van Munstergeleen, ligt de geboortekamer en de Kapel
Pater Karel.
H.vanMissen
in Augustus
De heiligverklaarde Pater Karel, die eigenlijk Johannes Andreas Houben heette, groeide op in het Limburgse dorp,
(onder
voorbehoud)
maar bracht
een groot deel van zijn leven door in Ierland en Engeland.
Oneven
weken
(1egeraakt
weekend
1 ende
2 aug):
Mensen
worden
door
rustige en stille plek aan de Geleenbeek en door de persoon van Pater Karel.
Zaterdag
18.30 uur Heythuysen
De man die halverwege
de 19e eeuw bekend kwam te staan als ’de mens met de helende handen’ vormt voor zowel
Zondag
uur Leveroy
dorpelingen als09.30
pelgrims
nog steeds een steun en toeverlaat.
Zondag
10.00
uur
Heythuysen
Jaarlijks trekken duizenden bezoekers die behoefte hebben aan stilte, onthaasten, reflectie en meditatie naar de
Zondag
11.00om
uur
Grathem
Pater Karel Kapel
even
stil te worden, een kaarsje op te steken of om intenties of gebeden achter te laten.
In de geest van Pater Karel die mensen hoop geeft en troost is deze Kapel een plek voor iedereen.
Even weken
(1e weekend 8 en 9 aug) :
Zaterdag
18.00 uur Kelpen-Oler
Pater
Karel
en de jongeren
Zaterdag
18.30 uur Heythuysen
Zaterdag
19.15 uur Baexem
Gelukkig zien we mensen van alle leeftijden naar de
Zondag
10.00 uur Heythuysen
Kapel komen en dat riep de vraag op of we hen ook
wat te bieden hebben. Er is het idee ontstaan om een
project te ontwikkelen voor scholen en dan in het
bijzonder voor de bovenbouw van het basisonderwijs
en de onderbouw voor het voortgezet onderwijs.
Dankzij een gulle gever was het mogelijk om dit
project te ontwikkelen, met als naam ‘Pakka!’.
Dit is de afkorting van ‘Pak je kans bij Pater Karel’

Wandelaar, er is geen weg.
De weg ontstaat
al gaande!

Zinspiratie
Hoop, een uitgesproken thema rondom Pasen. Hoe staat het met
onze hoop in bange dagen? Hoe houden we hoop terwijl de wereld
geconfronteerd wordt met grote problemen?
Op maandag 9 mei heten we filosoof Detlef Rohling welkom in het
Zinspiratie-moment in Grathem.
Zinspiratie-moment ’De hoop’

Een gezegde luidt: ’De hoop sterft het laatst.’
Wat zou dat kunnen betekenen?
De hoop staat immers in het bekende rijtje van ’geloof – hoop – liefde’. Kunnen misschien geloof en liefde ophouden,
maar de hoop toch verder leven? De hoop strekt zich immers uit naar de toekomst. Want wat een mens al heeft,
daar hoeft de mens niet meer op te hopen.
Over deze gedachten en vragen willen samen nadenken. We willen kijken welke plaats de hoop kan hebben in ons
dagelijks leven en in hoeverre deze houding ons mensen kracht en inspiratie kan geven.
Inleider

Dr. Detlef Rohling is docent filosofie aan het Grootseminarie
Rolduc (Kerkrade).
Hij werd geboren in 1965 te Georgsmarienhütte (D). Na het
gymnasium in Osnabrück volgden in de jaren 1984 – 1990 de
studies filosofie en theologie aan het Grootseminarie Rolduc. In
1991 ontving hij de priesterwijding en was hij in verschillende
parochies als kapelaan werkzaam tot 1996. Van 1996 tot 2006
was hij pastoor van de Joseph-parochie te Heerlen; tevens was
hij vanaf 1993 tot 2005 betrokken bij de diocesane jeugd- en
jongerenpastoraal van het bisdom Roermond, eerst als
jongerenaalmoezenier en vanaf 1999 als afdelingshoofd. Vanaf
2005 tot 2011 rondde hij een filosofiestudie af aan de Universiteit
van Keulen.
Sinds augustus 2010 is hij benoemd als docent filosofie aan het
Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut; sinds
1 februari 2011 is hij tevens staflid aldaar; sinds 6 januari 2016 is
hij benoemd tot studieprefect.
Maandagavond 9 mei a.s., 19.30 uur, in de H. Severinuskerk te
Grathem
Aanmelding gewenst i.v.m. klaarzetten stoelen en koffie/thee:
zinspiratieleudal@gmail.com.

Wees zuiver en helder,
want jij bent het raam
waardoor je naar de
wereld kijkt!

Agenda bijzondere vieringen
3de Zondag van Pasen

1 mei

Baexem

10.30 u

Mariaviering Baronsberg

Dodenherdenking

4 mei

Heythuysen

18.30 u

Clusterviering

Vrijdag

13 mei

Leveroy

18.30 u

Openluchtmis St. Servaaskapel

Eerste H. Communie

22 mei

Baexem

10.00 u

Baexem, Grathem, Leveroy

Hemelvaart

26 mei

Heythuysen

10.00 u

Clusterviering

Zaterdag

4 juni

Kelpen-Oler

18.00 u

Pinksteren

Heythuysen

18.30 u

Pinksteren

Baexem

19.15 u

Pinksteren

Leveroy

9.30 u

Pinksteren

Heythuysen

10.00 u

Pinksteren

Grathem

11.00 u

Pinksteren

1ste Pinksterdag

5 juni

2de Pinksterdag

6 juni

Heythuysen

10.00 u

Clusterviering

Drie-eenheid zondag

12 juni

Leveroy

9.30 u

Communiedankdienst St. Servaaskapel

Zaterdag

25 juni

Baexem

18.00 u

Patroonsfeest Schuttersmis

Zondag

10 juli

Leveroy

9.30 u

Kermis

15 augustus

Grathem

10.30 u

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Clusterviering Kasteel ten Hove

Maandag

Woordzoeker
PINKSTEREN
KAREL
KERKKLOKKEN
HOOGFEEST
COMMUNICANT
LIVESTREAM
MARIAMAAND
RESTAURATIE
HEILIGE GEEST
BEDEVAART
VRIJWILLIGER
TENHEMELOPNEMING
CLUSTERVIERING
BARONSBERG
STEIGERS
KOFFIE

