
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 05-11-2008. 
 
AANWEZIG: 15 personen naast het voltallige 
Kerkbestuur 5 en adviseurs 4.  
Deze vergadering wordt voorgezeten door W. van Ham. 
 
1. OPENING: De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom waarna Mhr. 
Pastoor de vergadering opent met een gebed. 
 
2. MEDEDELINGEN: 2 consumpties zijn voor rekening van het 
kerkbestuur. 
 
3. VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 2007: 
Geen voorstel tot verandering. Dank aan de notuliste. 
Bespreking: Onder 11: 
Lijsten om kruisweg: hierover is contact geweest.  
Huisje kerkhof: zit in de planning voor eind dit jaar en anders volgend 
jaar. 
Waarom moeten het houten beelden zijn als vervanging van de 
gestolen beelden? 
Het kan toch ook gips zijn, is lang niet zo duur. Kan later eventueel 
vervangen worden door hout, als de kale plekken maar opgevuld 
worden. 
Er is ook een mogelijkheid om kopieën te laten maken. 
Dit zal een punt worden bij de volgende kerkbestuursvergadering. 
Jubileumbedevaart naar Lourdes: deze was in januari al volgeboekt.  
Er komt een voorlichtingsbijeenkomst voor een reis in 2009 dan zullen 
er ook mensen uit onze parochie deel kunnen nemen. 
 
4. FINANCIEELVERSLAG 2007: 
In het financiële verslag in het Dorpsjournaal zat een kopieerfout. Het 
juiste financiële verslag is uitgereikt op de vergadering. 
Enkele vragen uit de vergadering: 
Is het geld van de kerk wel veilig bewaard? 
Advies om niet alles bij 1 bank onder te brengen. Het gaat toch om 
grote bedragen. 
Het Bisdom geeft ook advies hoe veilig om te gaan met financiën. 
Investeringsplan maken. 
Waarom verschil bij Bijdrage Wanssum - Castenray? 

Op het einde van het jaar volgt een nacalculatie. 
Waar is het bedrag van inventarisatieschade gebleven? 
Het staat geparkeerd om nieuwe beelden te kunnen kopen. 
 
5. KASCONTROLE: 
Deze is gedaan door R. Willems Lemmen en M. Schrijver. 
M. Schrijver doet verslag van de controle.  
Het is door de kascommissie prima in orde bevonden. 
Dank aan B. Kusters voor het vele werk hieraan besteed. 
In 2009 zullen M. Schrijver en J. Theeuwen de kascontrole uitvoeren. 
 
6. STATISTIEK: 
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Doopsel 10 15  8  5 12 12  7 16  7  5 12 
1e H. Communie 12 13 13 16 18 15 13 15 12 16  8 
H. Vormsel  0  0 23  0 26  1 29 31  0 24  0 
Huwelijk  4  5  2  0  1  1  2  2  1  1  2 
Overlijden begr.  5  8  7  8  7 10  3  4 10  2  6 
Overlijden crem.  2  0  0  1  2  0  2  0  2  5  4 
 
7. AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2008 / 2009 EN 
MISTIJDEN: 
2008: 
Kerstmis:  
24 december nachtmis   21:00 uur. 
25 december hoogmis    09:30 uur. 2e kerstdag  Castenray 11:00 uur. 
2009:  
1 januari hoogmis 11.00 uur.  
VANAF ZONDAG  4 JANUARI 11:00 U BLITTERSWIJCK, 09:30 U 
WANSSUM.  
Dinsdag 20 januari 09:00 uur Feestdag van st. Antonius-Abt Gilde 
De mis ’s avonds om 19:00 uur vervalt dan.  
Carnaval: Blitterswijck: zondag 22 februari 09:30 uur  
(Mis op dinsdag 24 februari vervalt)   
Aswoensdag (25 februari) Blitterswijck 18:00 uur (koor Wanssum)  
Vormsel vrijdag 13 maart 19:00 uur  
Witte Donderdag 9 april 



Gecombineerd in Wanssum 19:00 uur (koor uit Blitterswijck)  
Goede vrijdag 10 april 
Blitterswijck: school in groepen naar de kerk ’s ochtends 
Blitterswijck. 15:00 uur Kruisweg voor volwassenen  
Gezamenlijke dienst om 19:00 uur in paterskerk Venray (onder 
voorbehoud).  
Paaszaterdag 11 april 
Gezamenlijke paaswake voor de drie clusterparochies in Castenray 
20:00 uur  
Paaszondag Blitterswijck 11:00 uur; 
2ePaasdag 09:30 uur Castenray  
19 april mis om 09:30 uur i.v.m. 1e h. Communie in Wanssum  
Zaterdag 25 april 19:00 uur Blitterswijck i.v.m. Communie Castenray op 
26 april  
Hemelvaart 21 mei 11:00 uur Blitterswijck. (als op zondag)  
Pinksteren 31 mei 11:00 uur Blitterswijck (als op zondag) 
2e pinksterdag: Wanssum 9.30 uur  
14 juni Sacramentsdag; 9:00uur Blitterswijck (met sacramentsprocessie 
en viering zilveren priesterjubileum pastoor H. van Horne) (16 juni)  
Zaterdag 22 augustus  
18:00 uur Tienray (OL Vrouw ten Hemelopneming) 
(Zondag 23 augustus is dan géén Hoogmis)  
Dinsdag 8 september (i.v.m. parochiefeest Maria geboorte) in de 
parochiekerk en niet in de kapel.  
Zondag 20 september jubileum K.B.O.   
Zondag 1 november Allerheiligen / Allerzielen:  
Blitterswijck: aansluitend aan de mis van 11:00 uur   
Kerstavond: donderdag 24 december: 19.00 uur Blitterswijck (21.00 uur 
Wanssum) 
1e kerstdag 11:00 uur Blitterswijck.   
Oud en nieuw 2010: vrijdag 1 januari 11:00 uur Blitterswijck. 
 
8. VACATURE KERKBESTUUR: 
De tweede periode van 4 jaar voor Wies Hamstra loopt per 1 december 
2008 ten einde. Er zou nog verlenging aangevraagd kunnen worden 
maar Wies heeft besloten om te stoppen. 

Dank aan Wies voor het vele werk dat zij heeft gedaan. 
Er zal een nieuw bestuurslid gezocht worden het aantal moet n.l. 
oneven zijn.  
 
9. PROCESSIE EN ZILVEREN PRIESTERFEEST PASTOOR: 
Op 16 juni 2009 is onze Pastoor 25 jaar priester 
Hij wil dit vieren op zondag 14 juni. Sacramentszondag. 
Dan is de processie via de lange route. 
H. mis om 09.00 uur. Dan processie en daarna de receptie. 
Er is overleg geweest met het Gilde vanwege Gildedag en 
koningsschieten. 
Er zal overleg volgen met de andere parochies van ons cluster, hoe 
een en ander te organiseren. 
 
10. CLUSTERONTWIKKELINGEN: 
Momenteel zijn er weinig ontwikkelingen.  
Dekenaat Venray is gefuseerd met dekenaat Gennep. 
Samenwerking tussen Wanssum, Castenray en Blitterswijck is goed. 
Geijsteren Oostrum en Oirlo horen ook bij ons cluster. De 
samenwerking met deze parochies is minder omdat zij nog een eigen 
Pastoor hebben. 
Van dit groot cluster is een afgevaardigde voor de Dekenale-raad 
aangewezen.  
Voor ons cluster is dat Victor Geurts uit Wanssum. 
 
11. INZET VRIJWILLIGERS: 
Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet op welke wijze dan ook. Zij 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Caeciliafeest op zondag 
23 november a.s.. 
 
12. RONDVRAAG: 

- Als er een nieuw graf gedolven is, blijft er grond over. Kan die 
grond niet gebruikt worden om gaten op te vullen? Hiervoor zorgt 
de kerkhofgroep. 

- Wat zijn de kosten voor het ruimen van een graf? Het kan door de 
familie zelf gedaan worden. als het kerkbestuur er voor moet 
zorgen zijn de kosten voor een enkel graf € 50,00 voor een dubbel 
graf € 100,00. 

- Waarom wordt het verslag van de parochievergadering pas 
geplaatst net voor de nieuwe vergadering? Dat is een herhaling 



omdat de mensen het verslag meestal niet bewaren. Het wordt 
altijd gepubliceerd enkele weken na de vergadering. 

- Volkszang zou mooi zijn in de Hoogmis. Als Pastoor de nummers 
aankondigt en mee zingt lukt het misschien wel. 

- Er worden workshops georganiseerd voor bloemschikken 
betreffende sieren in de kerk er zijn een paar dames die daar 
naartoe gaan. Zij vinden dat de stukken vaak weinig betrekking 
hebben met de kerk en daardoor niet in de kerk te plaatsen zijn. 
Dat is jammer. 

- De urnenmuur op ons kerkhof is niet mooi vinden sommige 
mensen. Ga eens kijken op andere kerkhoven om ideeën op te 
doen. De meningen zijn hierover verdeeld. Er zijn lijsten geplaatst, 
dit ziet al een stuk beter uit. 

- Als er tijdens de Goede week diensten zijn in een van de 
clusterparochies moet er vervoer geregeld worden voor mensen 
die naar de diensten willen en geen eigen vervoer hebben. Zij 
moeten zich dan melden en afhankelijk van hoeveel personen er 
gebruik van willen maken zal gekeken worden welk vervoer er 
geregeld moet worden. 
Het thema voor het 450 jarig bestaan van het Bisdom is Mobiliteit. 

- G. Janssen heeft nog steeds geen antwoord op zijn brief van 08-
05-2006.  
Dit zal in de eerstvolgende kerkbestuursvergadering besproken 
worden. 

- Zijn er vragen en of opmerkingen over Wijnhoverhof?  
Het muurtje is geen gezicht, mag dat zomaar?  
Over dit en andere punten is contact met pachter v. Bakel. Op 19-
11-2008 is er een bespreking met kerkbestuur, pachter, bewoner 
en monumentenwacht. 

 
13. SLUITING: 
Mhr. Pastoor voelt zich hier al behoorlijk thuis. Blitterswijck is een 
mooie plaats, in een mooie omgeving. De klok luid nu dagelijks om 
07:30 uur 12:00 uur en 18:30 uur. 
Mhr. Pastoor stelt voor om 18:30 uur te verplaatsen naar 18:00 uur. 
Hierover zal in de e.v. kerkbestuursvergadering gesproken worden. 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen voor het 
meedenken.  
 
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 


