
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK 
 

VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 27-10-2016. 

AANWEZIG: 
KERKBESTUUR: Mhr. Pastoor H. van Horne en P. Wijnhoven, 
SECRETARIS: F. Hermans. 
ADVISEUR: Fr. Weijs.  
FIN. ADMINISTRATIE: H. v.d. Ven (Wanssum) 
Verder aanwezig: 20 personen. 
Afwezig met kennisgeving: Wies Hamstra. 
 
Deze vergadering wordt voorgezeten door P. Wijnhoven 
 
MEDEDELING:  

2 consumpties zijn voor rekening van het kerkbestuur en dorpsraad. 
 
De heer Tom van Sambeek van Adviesbureau Grondzaken Limburg bv, 
door de parochie als adviseur ingehuurd voor Wijnhoverhof, is bereid 
gevonden om zijn bevindingen daarover nader toe te lichten. 
 
Nadat hij zich heeft voorgesteld wordt verslag gedaan van zijn 
bevindingen: 
– Op 13 mei 2016 is het erfpachtrecht overgedragen aan de provincie 
Limburg met als doel Wijnhoverhof te gebruiken als compensatie. 
– de provincie is met Van Bakel voortgezet gebruik van de gronden tot 
eind 2017 overeengekomen. 
– Door de provincie heeft Ad Hoc Beheer ingeschakeld om te zorgen 
voor bewoning van de hoeve (anti kraak). 
– Op 26 oktober 2016 heeft inspectie van de hoeve plaatsgevonden en 
o.a. daarbij achterstallig onderhoud van erf en tuin vastgesteld. Een 
hovenier is gevraagd voor offerte herstel onderhoud. 
– Met de provincie en het projectbureau Ooijen Wanssum wordt overlegd 
over de toekomst van Wijnhoverhof. 
 
Enkele vragen uit de vergadering: 
Is de achterstallige huur betaald? 
Tot 1 november 2015 is alles betaald. 
Er staat nog 1 factuur (canon) open. Over wie de factuur dient te betalen 
bestaat enige onduidelijkheid. Dit is in onderzoek. 
 
Hoe groot is het beslissingsrecht van het kerkbestuur? 
De parochie is vrij autonoom in haar besluitvorming. 
Het dagelijkse beheer is een aangelegenheid voor het kerkbestuur. 
Bij verkoop van grond is toestemming nodig van het bisdom. 

De parochie kan altijd nadere informatie inwinnen bij het bisdom. 
 
De gronden worden deels opgehoogd door het Maasproject. Hoe moet 
men dat zien? 
De ophoging zal landschappelijk worden verwerkt. Het worden geen 
dijken. 
Over ongeveer 2 jaar wordt met de werkzaamheden gestart. 
 
Kan de parochie vrij beschikken over haar geldelijke middelen? 
Tot op zekere hoogte is dat het geval. 
 
Kan de kerk een geldelijke bijdrage leveren voor de verbouwing van het 
parochiehuis? 
Daarover wordt geen toezegging gedaan. 
 
Komen de kosten van Tom van Sambeek voor rekening van de 
parochie? 
De kosten van Tom van Sambeek komen in eerste instantie voor 
rekening van de parochie. Getracht zal worden deze kosten te verhalen 
bij de provincie. 
 
Op welke wijze heeft de overdracht van het erfpachtrecht aan de 
provincie plaatsgevonden? 
Het erfpachtrecht is per notariële akte overgegaan naar de provincie. 
De voorwaarden zoals gesteld in de akte d.d. 15-12-1998 zijn integraal 
overgenomen. 
Het erfpachtrecht is aangegaan voor de duur van 30 jaar en eindigt op 14 
december 2028. 
Over verlenging van het erfpachtrecht is het volgende in de akte 
opgenomen: 
“Na afloop van deze termijn bestaat de mogelijkheid tot verlenging van 
het recht van erfpacht onder nader in onderling overleg te bepalen 
voorwaarden.  
Deze verlenging vindt slechts plaats indien voorafgaand aan het 
verstrijken van de overeengekomen duur volledig overeenstemming is 
bereikt over de voor verlenging geldende nieuwe erfpachtvoorwaarden.” 
 
Is het onderhoud van de hoeve, erf en tuin ook in de erfpachtakte 
overgenomen? 
Zoals gesteld zijn de erfpachtvoorwaarden door de provincie integraal 
overgenomen. Daarbij behoort ook het onderhoud van de hoeve, erf en 
tuin. 
Op dit moment is het onderhoud van de hoeve, erf en tuin onderwerp van 
overleg met de provincie. 



 
De heer Tom van Sambeek wordt bedankt voor zijn heldere 
uiteenzetting.  
De voorzitter wenst hem veel succes met Wijnhoverhof. 
 
OPENING:  
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en Mhr. Pastoor opent met 
het volgende gebed:  
“God, geef mij de moed om te veranderen wat veranderd moet worden. 
Geef mij de deemoed om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden. 
En geef mij de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien”.  
Vervolgens memoreert hij de komst van de asielzoekers naar het ACZ 
Roekenbos te Blitterswijck. Een jaar geleden ontstond hierover grote 
commotie in het dorp. Sinds enkele maanden bezoeken een groepje 
asielzoekers de kerkdiensten waarvan één de Mis dient. De meesten van 
hen zijn de Engelse taal machtig. Ze worden door de pastoor in het 
Engels welkom geheten. De voorbeden worden afgesloten met een 
Engelstalig gebed. Over en weer ontstaan steeds meer contacten. De 
parochiestatistiek laat in een oogopslag eveneens veranderingen zien. 
Met name in de toediening van sacramenten. Vanaf begin dit jaar houdt 
de pastoor de stand bij van het maandelijks gemiddeld aantal bezoekers 
van de website van de parochie. Van januari tot en met september 2016 
bedroeg het gemiddeld aantal bezoekers aan het eind van de maand: 
816. Aantal unieke bezoekers: 469. Aantal hits: 12139. Verder brengt de 
pastoor de toespraak van bisschop Frans Wiertz ter sprake die hij 
recentelijk heeft gehouden op de bisdomdag in Rolduc. Het viel de 
pastoor op dat de bisschop voor het eerst in soortgelijke bewoordingen 
heeft gesproken in Roermond op 7 december 2015 tijdens de installatie 
van pastoor-deken Harrie Smeets van Venray tot lid van het kathedraal 
Kapittel.  
”Denkend over de situatie van de Kerk in heel West-Europa op dit 
moment, dient zich het Bijbelse beeld aan van de tocht van het Joodse 
volk door de woestijn. Veertig jaar trok Mozes met hen rond. Op weg 
naar het Beloofde Land. Zonder exact te weten hoe de weg erheen zou 
lopen of wanneer de dag van aankomst zou zijn. Zo trekken wij als 
herders in de kerk van vandaag ook met de gelovigen rond door de 
woestijn van een geseculariseerd landschap. Dat betekent lange etappes 
door relatief dor landschap. Met af en toe een oase om je aan te laven of 
om uit te rusten. Natuurlijk zal er onderweg gemord worden. Dat deed het 
volk Israël ook. En er zal zeker ook gezocht worden naar afgoden. Elke 
dag dient zich wel een ander gouden kalf aan. Maar ook al is de tocht 
lang en ver, we mogen het reisdoel niet uit het oog verliezen. Het zal 

zeker 40 jaar – dat wil zeggen: een hele generatie of meerdere 
generaties – duren, voordat we die nieuwe evangelisatie gerealiseerd 
hebben, voordat we het beloofde land bereiken”.  
Voor ruim 450 aanwezigen eindigde de bisschop de toespraak op de 
bisdomdag met de woorden: 
”Ga met God, ga vanaf vandaag met God door de woestijn. Trek door de 
woestijn en verkwik u aan alle oases”. 
 
MEDEDELINGEN:  
Er is bemiddeld met grondruil voor de oprit van de familie Flos aan de 
veerweg, voor een eigen oprit. 
 
Het torenuurwerk is, op kosten van de parochie, opgeknapt. 
Het was veel meer werk en duurder dan verwacht. Peter licht toe. 
 
Het garagedak van de pastorie was lek en versleten. Er is een nieuw dak 
op gekomen. 
 
Er was hagel en stormschade aan het dak van de pastorie.  
De kapotte pannen zijn vervangen.  
Er zijn schoorsteenkappen geplaatst om lekkage te voorkomen. 
Er zijn ook een paar ruitjes kapot door hagel bij de zij-ingang van de kerk 
aan pastoriekant.  
Deze worden ook hersteld. 
 
De paden rond de kerk zijn opgeknapt. Bij de opgangen naar het kerkhof 
zijn 
afvoergootjes (drains) geplaatst en grindbakken gemaakt om overtollig 
regenwater op te vangen. 
 
Herman Loonen, als monumentaal adviseur en onderhoud gebouwen 
probeert de nodige subsidies los te krijgen. Zelf moeten we ook veel 
bijdragen. 
 
FINANCIEËLE ZAKEN:  
De balans en verlies en winstrekening over boekjaar 2015 wordt 
uitgedeeld. 
Er staat een link op de website van de parochie, naar een algemene 
website, waar men de ANBI-status kan zien. (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). 
 
Herman van de Ven uit Wanssum licht het verslag toe. 
Waar nullen staan is niet van toepassing. 
Dit concept is volgens regelgeving van het bisdom. 



Als er vragen zijn, laat het weten, antwoorden komen dan nog in het 
verslag. 
 
KASCONTROLE: 
Jet Reijnen en Joep Feldmann hebben de controle gedaan. Alles klopte, 
het is goed gegaan, we hebben in het voorjaar al kunnen controleren. 
Er zijn veel scherpe vragen gesteld. 
Dank aan Herman van de Ven voor het vele werk. 
Dit overzicht is opgestuurd naar het bisdom en de goedkeuring is al 
binnen. 
Peter leest het begeleidend schijven voor. Het bisdom is vol lof. 
Nieuwe kascommissie:  
Jet Reijnen en Joep Feldmann nemen deze taak nog voor 1 jaar op zich. 
 
STATISTIEK 2014: 
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Doopsel  7  5 12  7  7 4 5 5 3 3 0 
1e H. Communie 12 16  8 18  0 16 0 17 0 16 0 
H. Vormsel  0 24  0  0 28 0 17 0 14 0 14 
Huwelijk  1  1  2  0  3 0 1 0 0 0 0 
Overlijden begr. 10  2  6  2  3 8 6 3 2 1 6 
Overlijden crem.  2  5  4  2  3 1 1 4 6 6 2 
Kerkbezoek (gem.)      78 66 65 59 44 47 
Gemiddeld Kerkbezoek: Ben Kusters telt elke zondag.  
 
AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2016 / 2017: 
30-10-2016 Dodenherdenking 13.30 uur. 
13-11-2016 H. Mis om 11.00 uur. 
20-11-2016 Caeciliaviering parochie. 
2017 H. Vormsel. 
25-05-2017 Parochievergadering. 
18-06-2017 Sacramentsprocessie lange route. 
 
VOORTGANG CLUSTERINGSPROCES: 
Mhr Pastoor legt uit: er is een convenant met 6 parochies, dat binnenkort 
ter goedkeuring op tafel komt. Het betreft de parochies: Blitterswijck, 
Wanssum, Castenray, Oirlo, Geijsteren en Oostrum. 
Parochies blijven autonoom. 
Er zou een federatie komen maar dat lukt nog niet. 
De parochies blijven zolang mogelijk zelfstandig. 
Het proces is moeilijk maar de vergaderingen lopen wel soepel. 

Peter wil niet meer taken op zich nemen. 
 
Moeten we bijspringen bij parochies die niet meer rond kunnen komen? 
Er is een solidariteitsfonds bij het bisdom waaraan, door alle parochies, 
8% wordt afgedragen. Daar kan men dan een beroep op doen. 
 
ONDERHOUD GEBOUWEN: 
Herman Loonen is vrijwilliger voor de parochie. Hij verzorgt o.a. 
aanvragen van subsidies en aanvragen van offertes. Het kerkbestuur is 
erg blij met zijn inzet. 
Ongeveer een jaar geleden heeft Herman het beheer en onderhoud van 
de gebouwen van onze parochie overgenomen van Ben Kusters. 
Herman kan niet aanwezig zijn. Felix Hermans leest een brief van 
Herman voor.  
Allereerst wil Herman aangeven dat de gebouwen, gezien de leeftijd, in 
een behoorlijke technische staat zijn. Hiervoor dank aan Ben. 
In dit eerste jaar is veel tijd gestoken in het leren kennen van de 
gebouwen, de stand van het onderhoud en de stand van lopende 
subsidie aanvragen. Recent is hiervoor een en ander afgerond waardoor 
er ook daadwerkelijk subsidiegeld binnenkomt. 
De bevindingen tot nu toe worden voorgelezen. 
Herman Loonen heeft aangegeven de komende jaren zich te blijven 
inzetten voor het onderhoud van de parochie. 
 
Wordt het torenuurwerk jaarlijks gecontroleerd? 
Ja. Peter legt wat technische zaken uit. 
Het onderhoud wordt nu gegund aan Firma Toine Dahlmans, zij hebben 
het nu ook gemaakt. 
Er zit nu LED verlichting op, is economischer en de lampjes gaan langer 
mee. 
 
Van onderhoudspunten in de kerk is een lijst gemaakt. 
o.a. rotte planken onder banken, houtworm in banken en kauwgom 
weghalen onder banken. Hieraan en andere punten, gaat gewerkt 
worden. 
 
GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM / WIJNHOVERHOF: 
Als de grond tijdens het werken aan het Maasproject niet bewerkt kan 
worden, hoe zit het dan met de pacht? 
De parochie is gewaarborgd van pacht. Alles heeft tijd nodig. 
 
KERKHOF: 
Felix Hermans licht toe. 



Frank Thiesen haalt alle stoepen op, met het verzoek, dat paaltjes 
worden geplaatst bij het begin van de paden bij de hoofdingang van de 
kerk, om verzakken van de paden door auto's te voorkomen. De paaltjes 
staan er al. 
 
De afvalcontainers zijn weg. Het ziet er veel netter uit. 
 
Hagen zijn rigoureus gesnoeid. Volgend jaar worden ze bijna aan de 
grond afgedaan, om ze als een smalle haag weer op te laten groeien. 
Vooral aan Cremerskant. Het is dan veel minder onderhoud. 
 
Verzoek om nieuwe vrijwilligers voor kerkhof onderhoud. 
Ook verzoek voor iemand, man / vrouw, die de grafrechten wil beheren. 
Frits Weijs wil ermee stoppen. Dit werk wordt ook minder. 
Verder zijn er vrijwilligers nodig voor: lectoren – kosters – kerkpoetsen. 
 

RONDVRAAG: 
Voor kerkpoetsen kan men misschien een vereniging vinden die dit tegen 
een vergoeding voor de clubkas op zich wil nemen. 
 
Op het kerkhof staan op sommige graven grote struiken, dit kan niet, 
moeten toch binnen de perken blijven. 
Per geval bekijken. 
 
Bij vrijwilligerswerk, wordt er ook gekeken naar veranderingen? 
Tradities maken het moeilijk, de wereld verandert ook. 
Er ontstaat een discussie. Het kerkbestuur staat open voor suggesties. 
 
Het dameskoor D'n Engelenbak maakt in november een doorstart met 
ondersteuning van het kerkbestuur, voor komend jaar. 
 
Verzoek van het kerkbestuur, om volgend jaar de parochievergadering 
eind mei te houden, weer samen met de dorpsraad. De financiële 
stukken zijn in maart al klaar 
Dit is prima. Dat wordt dan 25 mei 2017. 
 
SLUITING: 
De voorzitter sluit met dank voor ieders inbreng de vergadering. 
 
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 


