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

VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 8-6-2017.
AANWEZIG:
Kerkbestuur: Mhr. Pastoor H. van Horne en P. Wijnhoven.
Secretaris: F. Hermans.
Financiële administratie: H. Van de Ven. (Wanssum)
Monumentaal adviseur en onderhoud gebouwen: H. Loonen.
Verder aanwezig: 15 personen.
Deze vergadering wordt voorgezeten door P. Wijnhoven
OPENING:
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom, waarna de pastoor vertelt
dat hij vanaf Pinksterzondagmiddag drie dagen in de abdij van
Chevetogne is geweest. Vanaf 1977 alweer voor de vijfentwintigste keer.
Het voorgenomen bezoek heeft dus plaatsgevonden. Voor het eerst heeft
hij een kamer gehad in het nieuwe gastenverblijf. In 2009 maakte hij
tijdens een verblijf in het voormalige kasteel opnames van de
verbouwing. Een teken dat de monniken van Chevetogne toekomst zien
in hun klooster waar ze ijveren om de christenen van het Westen
gevoelig te maken voor de schatten van de Oosterse traditie. Anders
begin je niet aan zo’n verbouwing. Naar aanleiding van het Pinksterfeest
dat de Kerk onlangs heeft gevierd spreekt de pastoor de woorden uit van
Patriarch Athenagoras: “Zonder de heilige Geest is God ver, blijft
Christus in het verleden, is het evangelie dode letter, de Kerk louter
organisatie, het gezag overheersing, missionering propaganda, cultus
een evocatie en het christelijk handelen een slavenmoraal“. De pastoor
eindigt met een gebed ter ere van de H. Geest waarvan hij nu het begin
citeert: “Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en
ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal
herschapen worden; en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen”.
VERSLAG / UITLEG:TOM VAN SAMBEEK:
De heer Tom van Sambeek (Adviesbureau Grondzaken Limburg bv) doet
verslag over de ontwikkelingen rondom Wijnhoverhof over periode van
07-10-2016 tot heden.

Het achterstallig onderhoud van tuin en erf is weggewerkt. Het gazon is
gefreesd en opnieuw ingezaaid en het erf is voorzien van een nieuwe
haag.
In samenspraak met de provincie heeft de parochie haar deel m.b.t.
achterstallig onderhoud weggewerkt.
De boerderij wordt via bureau Ad Hoc Beheer (anti kraak) bewoond. De
voorlaatste bewoner was vanwege werkzaamheden vaak langdurig
afwezig. Thans heeft Ad Hoc gezorgd voor andere bewoners.
De boerderij wordt nu eindelijk bewoont zoals het eigenlijk hoort.
De huidige bewoners weten dat bewoning voor beperkte duur is.
Landerijen Wijnhoverhof
De landerijen beslaat een oppervlakte van ruim 40ha en zullen in
overeenstemming met de parochie gebruikt worden als compensatie voor
het project “Ooijen-Wanssum”.
De provincie voert het overleg met de toekomstige grondgebruikers c.q.
erfpachters.
Op 07–06–2017 is met de projectleider overlegd over de inrichting van de
landerijen.
Dwars door de landerijen komt een waterkering, welke glooiend in het
landschap wordt ingepast. De grond nodig voor de aanleg van deze
waterkering komt uit het project “Ooijen-Wanssum”.
Indien de aannemer bij haar werkzaamheden stuit op archeologische
vondsten dan zal het daarvoor geëigende scenario ter hand worden
genomen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid resulteren in vertraging van
de uitvoering.
Vooralsnog is het onwaarschijnlijk dat er iets gevonden wordt omdat
slechts de bovenlaag (teelaarde) zal worden verwijderd. De teelaarde
wordt later weer teruggezet.
Het grondtransport vindt voornamelijk over de Maas plaats naar de
landerijen. Hierdoor zal er weinig verkeershinder voor de omwonenden
optreden. Slechts de Veerweg zal enig overlast ondervinden.

Daarbij komen de navolgende onderwerpen aan de orde.

De toekomstige erfpachters worden ook betrokken bij de inrichting van de
landerijen.
De landerijen komen eind 2017 vrij van gebruik waarna de uitvoering zal
starten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de inrichting eind
2018 worden afgerond.

Hoeve Wijnhoverhof
Hoeve Wijnhoverhof heeft in de afgelopen periode een aanzienlijke
metamorfose ondergaan.

Op een vraag wordt geantwoord dat de provincie te zijner tijd, met
medeweten en in overeenstemming van de parochie, haar
erfpachtrechten overdraagt aan de nieuwe grondgebruikers.
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Er is veel aan onderhoud gedaan. Vooral aan de kapel, pastorie en
kerkhof.
Wies Hamstra was niet op de hoogte van het onderhoud aan de kapel.
Was erg vervelend voor de poetsdames.
Peter Wijnhoven heeft zijn excuses aangeboden.

Bij welke bank of banken staan de gelden van de Kerk?
Bij de Rabobank.
Is het niet beter om te beleggen?
Kerk mag niet beleggen
Over meerdere banken verdelen om risico te spreiden?
Hier is al over nagedacht.
2013

MEDEDELINGEN:
De kerk heeft een RSIN nummer. Er is een publicatieplicht: ANBI
regeling.
(Algemeen Nut Beogende Instellingen).
De belastingdienst heeft aangekondigd hier extra aandacht aan te
schenken. (controleren).
Op de website van de parochie staat een link naar een algemene website
waar men de ANBI status kan bekijken.

Waar is het geld van de vernattingsschade gebleven?
Dit is aan het vrij vermogen toegevoegd. Het is rechtstreeks naar de
parochie overgemaakt.

2012

Peter Wijnhoven uit vervolgens een noodkreet. Hij maakt zich ernstig
zorgen over de leden van het kerkbestuur.
Het is veel werk (naast het gewone werk).
We willen alles erin leggen het is erg intensief.
Het is heel moeilijk om mensen te vinden die zich hiervoor willen inzetten.

Enkele vragen uit de vergadering:
Kerkbijdragen kan men toch aftrekken van de belasting?
Als de kerkbijdragen voor 5 jaar worden vastgelegd is dat aftrekbaar van
de belasting.
Bij de volgende kerkbijdragen actie voor 2018, zal een formulier worden
bijgevoegd.

2011

De voorzitter bedankt Tom van Sambeek voor zijn uitleg over de
ontwikkelingen rondom Wijnhoverhof.

KASCONTROLE:
Jet Reijnen en Joep Feldmann hebben de controle gedaan. Zij hebben
alles bekeken en vragen gesteld. Ze zijn vol lof.
Nieuwe kascommissie: Joep Feldmann en Rogier Reijnen.

2010

Het kerkbestuur memoreert nogmaals dat het kerkbestuur het beste voor
heeft met Wijnhoverhof.

Wie de balans en verlies en winstrekening over het boekjaar 2016 wil
inzien kan zich melden bij het kerkbestuur.

2009

De parochie zal periodiek in haar vergadering nadere informatie
verstrekken over de voortgang van de ontwikkeling van Wijnhoverhof.

Dank aan Herman van de Ven voor het vele werk.

2008

In antwoord op een vraag wordt gesteld dat het kerkbestuur autonoom is
het nemen van besluiten over Wijnhoverhof. Een eventuele verkoop van
de boerderij verdient de goedkeuring van het Bisdom.

FINANCIËLE ZAKEN:
De financiële resultaten zijn in het Dorpsjournaal gepubliceerd.
Herman van de Ven licht de resultaten over 2016 toe.
Het is de eerste keer dat er een negatief resultaat is.

2007

Eind 2028 loopt het erfpachtcontract ten einde. Het voornemen van de
parochie is daarna het erfpachtrecht voor een periode van 30 jaar te
verlengen c.q. een nieuwe erfpachtovereenkomst aan te gaan met de
zittende grondgebruikers c.q. hun opvolgers.

Het klokje van de kapel is weg voor restauratie. Het zal voor 26 juli 2017
(Sint Anna)
weer in het torentje hangen en mag dan weer geluid worden.

2006

In antwoord op een vraag wordt gesteld dat het voorshands de bedoeling
is de landerijen aan twee landbouwers uit de nabije omgeving in erfpacht
te geven.
Over de toekomstige bestemming van de boerderij met enkele hectaren
grond wordt nog overlegd.
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Kerkbezoek
78 66 65 59 44 42* 38*
* is gebaseerd op de twee tel-weekenden van het KASKI.
Bezoek parochiewebsite:
Eerste kwartaal:
2016
Aantal bezoeken
2502
Unieke bezoekers
1492
Paginabezoek
16671
Aantal hits
32937

2017
2383
1579
28505
42913

AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2017:
18-06-2017 Sacramentsprocessie (lange route).
19-08-2017 Processie Tienray Blitterswijck heeft dit jaar de organisatie.
24-09-2017 Jubileummis zangvereniging ERATO.
29-10-2017 Dodenherdenking na de H. Mis van 11.00 uur.
19-11-2017 Caeciliaviering parochie.
24-12-2017 Nachtmis 19.00 uur.
25-12-2017 Hoogmis 11.00 uur.
31-12-2017 Hoogmis 11.00 uur.
01-01-2018 Hoogmis 10.00 uur.
VOORTGANG CLUSTERINGSPROCES:
Er is een intentieverklaring van de parochies Wanssum Castenray en
Blitterswijck (klein cluster). Mhr. Pastoor leest er een stukje uit voor.
De parochies Oostrum, Geijsteren en Oirlo komen niet tot samenwerking.
Zij kunnen zich later wel bijvoegen.
De financiële administratie voor de 3 parochies wordt voor een groot deel
overgenomen door 1 persoon. Hierdoor krijgt P. Wijnhoven op den duur
wel wat taakverlichting.
ONDERHOUD GEBOUWEN:
Herman Loonen doet verslag :
Pastorie: Vorig jaar onderhoud aan dak.
Dit jaar: afstellen hang en sluitwerk en achterdeur vervangen.
In de toekomst: achterdeur en ramen van garage vervangen.
Volgend jaar: schilderwerk.
Kerk: Subsidie ontvangen van Nationaal Restauratiefonds 50%
van provincie 20%. voor eigen rekening blijft 30%.
Diverse kleine schilderwerken binnen en buiten zijn gedaan.

Diverse kleine zaken in toren en op de gewelfzolder. Ook voor veiligheid.
Veel zelfwerkzaamheid. Dakdekker moet nog komen.
St. Anna kapel: 50% van Nationaal Restauratie fonds ontvangen.
Schilderwerk is gedaan binnen en buiten. Bouwkundig onderhoud: o.a.
Ophanging van grote deur. Vlonder en verlichting op gewelfzolder, voor
veiliger werken.
Behandeling tegen borende insecten op kap. (o.a. boktor)
Restauratie klokje.
Wijnhoverhof: Daklekkages zijn verholpen en ruitjes vervangen.
Achtergevel koestal is gestabiliseerd. (noodverband aangebracht)
Toekomst: Subsidiegelden komen nu binnen. Deze moeten ook besteed
worden.
Monumentenwacht controleert elke 2 jaar. Nu alleen de kerk en kapel.
Dank aan Herman Loonen voor zijn werk en inbreng.
KERKHOF:
Felix Hermans doet verslag:
– De tussenhaag is nu laag. Mag weer iets opgroeien maar moet goed in
toom gehouden worden. Haag langs zuid kant wordt ook laag gemaakt.
– Paden zijn opgehaald door Frank Thiesen.
– De kerkhof administratie en grafrechten zijn nu weer bij Peter
Wijnhoven. Frits Weijs is er mee gestopt. Hiervoor is een vacature.
– Er worden ook nog vrijwilligers gezocht voor kerkpoetsen en de
kerkhofploeg.
– Voor het kerkhof mag niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt.
Is richtlijn van het bisdom.
Het begrip voor vrijwilligers wordt steeds minder. Zij doen hun werk met d
beste bedoelingen. Als er 1 persoon uitvalt is er een probleem.
RONDVRAAG:
Het kruis bij het Maria kapelletje en de deur van het kapelletje worden
ieder jaar geschilderd. De grond waar het op staat is van de Gemeente
en het kapelletje en kruis van de kerk. Er is een verzoek naar de
Gemeente om dit stukje als versnippergroen in eigendom te krijgen. De
ontvangst hiervan is bevestigd en nog steeds in behandeling bij de
Gemeente.
Herman Loonen neemt dit op zich.
Noodkreet van Peter Wijnhoven is gehoord.
Iemand merkt op, dat ze het samen kerk zijn mist. Is het zinvol om een
nieuwe liturgische bundel aan te schaffen?

Binnen afzienbare tijd komt er een nieuwe vertaling van misteksten.
Dit kan een aanleiding zijn om zich te verdiepen in het samen kerk zijn.
Er zal in het bestuur worden nagedacht, hoe de mensen meer te
betrekken.
Misschien meer in de geest van de oecumene?
Kan Mhr. Pastoor de dodenherdenking aanpassen? Met name het
onderdeel van het bidden van de psalmen. Mensen ergeren zich.
Mhr. Pastoor zal dit meenemen naar volgend jaar. Is dit jaar niet aan de
orde.
Wie stelt de regels voor de avondwake vast? Als de kist in de kerk komt
moet ze een ½ uur voor de dienst in de kerk zijn en mag er na de dienst
pas uit.
Een avondwake is geen uitvaartdienst.
Misschien kan er voor het Gilde een uitzondering komen?
Er zal een protocol gemaakt worden in overleg met het Gilde.
De nissen in de urnenmuur zijn slecht afgewerkt.
Door overname van taken in het kerkbestuur, is er door
miscommunicatie, bij plaatsing van een urn in de urnenmuur iets mis
gegaan.
Het kerkbestuur biedt hiervoor, aan de betreffende familie, excuses aan.
Er is bewondering voor het werk dat het kerkbestuur doet. Ook voor de
notuliste.
Het poetsen van kerk en kapel wordt gedaan door oudere dames. Kan
men niet beter een bedrijf inschakelen of is er nog een andere
mogelijkheid?
Zal over nagedacht worden.
Het pad op het kerkhof aan de noordkant heeft een opknapbeurt nodig.
Wordt aan gewerkt.
SLUITING:
De voorzitter sluit met dank voor ieders inbreng de vergadering.
1 consumptie is voor rekening van het kerkbestuur.
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers.

