
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 13-10-2011. 
KERKBESTUUR: 
AANWEZIG: Mhr. Pastoor, M. Wijnhoven, Fr. Weijs en  
R. Koster. 
ADVISEURS:  
AANWEZIG: B. Kusters, P. Wijnhoven, W. v. Ham en  
F. Hermans. 
AFMELDING: W. Hamstra-Janssen. 
AANWEZIG: naast kerkbestuur en adviseurs 13 personen. 
Deze vergadering wordt voorgezeten door W. van Ham. 
 
1. OPENING:  
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom waarna Mhr. Pastoor de 
vergadering opent met een passend gebed. 
2. MEDEDELINGEN:  
2 consumpties zijn voor rekening van het kerkbestuur. 
3. VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 16-12-2010:  
Enkele vragen uit de vergadering: 
-In het verslag van 16-12-2010 staat dat er verzocht wordt om een 
financiële begroting. Deze is niet aanwezig. Er wordt verzocht om deze in 
de toekomst wel bij te voegen om het financiële plaatje af te zetten tegen 
het verleden. 
Dit is erg moeilijk. 
-De parochievergadering zou niet meer op donderdag zijn. 
Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. In de zaal is dan rolstoeldansen 
en dat is erg storend. 
Volgend jaar zal hier rekening mee gehouden worden maar dan zijn er 
dubbel geïsoleerde deuren tussen zaal en café.  
 
Deze notulen worden met dank aan de notuliste goedgekeurd. 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2010: 
Toelichting overzicht na vragen uit de vergadering: 
Onder Baten:  
-De Gemeentelijke bijdrage is gehalveerd, de Gemeente is zich er niet 
van bewust wat de kerk voor de gemeenschap doet. 
Deze bijdrage wordt door Deken Smeets centraal aangevraagd. 
We zijn blij dat we nog iets krijgen. 
-Wat betreft bedrag van de pacht, het resterende bedrag van 2010 is in 
2011 binnengekomen. 
Het is een erfpachtconstructie. 

Een groot bedrag in 1 keer en daarna jaarlijkse termijnen. 
 
Onder lasten: 
-Aandachtspunt: Iedereen moet minderen. Kosten goed in de hand 
houden. 
Energiekosten pastorie zijn erg hoog. 
Er wordt vanuit de vergadering geopperd of dit niet lager kan. De pastoor 
reageert daarop door te zeggen dat hij geen verklaring kan vinden voor 
het feit dat deze in vergelijking met het jaar daarvoor zo zijn gestegen. Hij 
zal er goed op toezien dat de ruimtes die hij weinig gebruikt niet of zo 
weinig mogelijk verwarmt. De ruimtes in de pastorie zijn groot en hoog in 
vergelijking met gewone huizen. En het maakt qua energiekosten niet uit 
of je met veel of weinig mensen in een huis woont. Inmiddels heeft hij 
contact gehad met collega-pastoors die ook spreken over hoge 
energiekosten van hun pastorie. 
-Waarom het verschil in bijdrage Wanssum Castenray? 
In 2009 is 2008 bijbetaald. Er is een voor- en een nacalculatie. 
-Waarom zijn de bestuurs-, representatie-, en administratiekosten zo 
hoog? 
Het jubileumfeest 500 jaar St. Annakapel. 
Eerste Communie, attentie voor de kinderen. Koffie na processie. 
Brunch. Reiskosten. Consumpties. 
-Wat zijn de bezittingen van de kerk waard? 
Er zijn geen vermogensgegevens van kerkelijk goed. 
Opnemen heeft geen zin, wordt niet te gelde gemaakt. 
-Pensioenfonds Pastoor stijgt enorm. Nu ± € 8.000,00. 
 
Dank aan Ben Kusters voor het beantwoorden van de vragen. 
 
Een financiële begroting maken is nattevingerwerk, heel moeilijk.  
Kerk, kapel en pastorie moeten in goede staat gehouden worden. 
Monumentenwacht maakt jaarlijks een rapport.  
N.a.v. het rapport zijn de onderhoudskosten € 10.000,00 tot € 12.000,00 
per jaar. 
De steunberen moeten opnieuw gevoegd worden dus zullen de kosten 
iets meer zijn. 
Als de C.V. van de kerk aan vervanging toe is, moet ook het schilderwerk 
gedaan worden en de kelder en keldertrap opgeknapt worden. Kosten 
momenteel geraamd op € 150.000,00 is gereserveerd. Hopelijk duurt dat 
nog enkele jaren. 
We proberen bij het Bisdom subsidie te krijgen. 



5. KASCONTROLE: 
Mevr. Lenie Jochijms en dhr. Jet Reijnen hebben de kascontrole 
uitgevoerd. 
Het zit goed in elkaar. Na een aantal vragen was men gerustgesteld.  
B. Kusters heeft er veel werk aan gehad. Dank aan Ben voor het goede 
beleid. 
Dank aan Lenie Jochijms en Jet Reijnen  
De volgende kascontrole zal gedaan worden door dhr. Jet Reijnen, hij zal 
er iemand bijvragen. 
6. STATISTIEK 2010: 
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Doopsel  5 12 12  7 16  7  5 12  7  7 4 
1e H. Communie 16 18 15 13 15 12 16  8 18  0 16 
H. Vormsel  0 26  1 29 31  0 24  0  0 28 0 
Huwelijk  0  1  1  2  2  1  1  2  0  3 0 
Overlijden begr.  8  7 10  3  4 10  2  6  2  3 8 
Overlijden crem.  1  2  0  2  0  2  5  4  2  3 1 
Ben telt elke week. Pastoor stelt voor om het gemiddelde kerkbezoek op 
de zondag ook bij de statistiek te vermelden. 
Het kerkbezoek loopt terug. Een algemeen beeld. 
Voor het KASKI wordt 2 keer per jaar geteld. Ben telt elke week. 
De kerk heeft niet meer de plek die ze vroeger had.  
Er zijn geregeld crematies zonder H. mis. 
De misstipendia worden door het Bisdom vastgesteld. Het is goed om de 
bedragen in de regio gelijk te houden. 
Huwelijken, uitvaartdiensten en begeleiding priester in crematorium 
zonder voorafgaande kerkdienst zijn gratis mits voldoende bijgedragen is 
aan de kerkbijdragen. 
Diensten moeten recht doen aan het geloof van de kerk en aan reële 
wensen van bezoekers.  
7. ACTIVITEITENKALENDER 2012: 
Deze wordt gepubliceerd als hij definitief is vastgesteld. 
  
Diensten op zondag om 11.00 uur is erg laat. 
Hierop wordt gezegd dat de tijdstippen van Missen in groter verband op 
elkaar zijn afgestemd en vastgesteld. Vervangingen kunnen moeilijk 
geregeld worden, wanneer men hiervan afwijkt. 
8. SAMENSTELLING KERKBESTUUR: 
Er is nog steeds een plaats vrij in het kerkbestuur. 

Als iemand interesse heeft is hij of zij van harte welkom. 
Vrijwilligers zijn ook altijd welkom. 
Op de site van de Dorpsraad staat Wies Hamstra nog altijd als secretaris. 
Dat is ze niet meer. Zal aangepast worden. 
 
Door de regels wat te versoepelen zullen meer mensen gemotiveerd 
raken. 
Pastoor reageert daarop door te zeggen, dat waar niemand weet waar hij 
aan toe is, dit veelal zal leiden tot onvrede en vervlakking. Regels en 
regelingen moeten volgens hem wel uitgelegd worden. 
 
Op 24-10-2011 is er een bijeenkomst van de besturen van ons cluster 
over de Blauwdruk 2020. 
(Blitterswijck, Wanssum en Castenray.) 
In de toekomst komen Oirlo, Oostrum en Geijsteren er nog bij. 
Het Bisdom Roermond wil van onder op, kijken wat de parochies er van 
vinden. 
Deze Blauwdruk is te downloaden bij het Bisdom, of de verkorte versie. 
De link is:  
http://www.bisdom-roermond.nl/ktml2/images/uploads/files/blauwdruk 
2020.pdf (50 pagina’s) 
De cluster coördinator is Victor Geurts uit Wanssum.  
 
Kerken die dicht gaan zijn meestal in groot stedelijk gebied. 
9. SUPPOOSTEN GROEP: 
We hebben een mooie kerk (Cultuur historisch monument), kapel en veel 
kunstschatten. 
Men wil dat de toeristen hier ook kennis van kunnen nemen. 
Fietsroutes komen hier langs. 
Deze gebouwen kunnen niet zonder toezicht open zijn. Ze kunnen 
misschien op gezette tijden open maar dan moet er wel iemand zijn die 
toezicht houdt en iets kan vertellen over wat er allemaal te zien is. 
Wil van Ham, Fons Cremers en Sraar Verberkt hebben zich vorig jaar al 
gemeld om aan deze suppoosten groep mee te werken maar er moet 
versterking komen anders kan dit plan niet uitgevoerd worden. 
Mhr. Pastoor is amateur historicus en wil een foldertje maken. 
Als de kerk open is kan men mensen ook rondleiden en iets vertellen. 
Als er gegadigden zijn om hieraan mee te doen kan men zich melden 
voor de groep. 
Suggestie: Er is ook een mogelijkheid om een hekwerk achter in de kerk 
en de kapel te plaatsen zodat mensen toch binnen kunnen kijken. 



10. AFVAL KERKHOF: 
Er staan 3 containers op het kerkhof. Er is duidelijk aangegeven wat in 
welke container moet. Met bordjes, stickers. 
Verzoek om potten e.d. te verwijderen. De containers zijn ook niet 
bestemd voor afval van thuis!  
Er komt publicatie hierover in het dorpsjournaal. Ben Kusters en Wies 
Tijmensen zullen een tekst maken. Deze zal geregeld herhaald worden. 
11. RONDVRAAG: 
-Het trapveldje van B.V.V. is eigendom van de kerk. B.V.V. wil het 
contract ontbinden. 
Het is opnieuw ingezaaid en er komt een nieuwe omheining omheen. 
Als scouting niet geïnteresseerd is wat kan dan de bestemming zijn. 
B.V.V. wil het onderhoud wel doen, in onderling overleg met de nieuwe 
beheerder. 
 
Dit zal een punt worden bij het verenigingen overleg op 17-11-2011 van 
de dorpsraad. 
-Vroeger was de parochievergadering samen met de vergadering van de 
Dorpsraad. Kan dit weer samen? 
Het zal moeilijk zijn. Tijden zijn veranderd. Mensen moeten ook de kans 
krijgen om wat te zeggen. 
-We hebben een mooie nieuwe kruisweg, waar is de oude? 
In het infobulletin van het Bisdom heeft een advertentie gestaan. Hierop 
hebben 2 geïnteresseerden gereageerd. Een van hen komt kijken en als 
die de kruisweg goed vindt krijgt hij een bestemming in een andere kerk. 
-Dit jaar was er geen eerste H. communie zodat er ook geen nieuwe 
misdienaars bij zijn gekomen. 
Mhr. Pastoor is tussentijds nog een keer op school geweest, met dit doel, 
maar zonder resultaat.  
De aandacht is er om nieuwe misdienaars te krijgen maar ook om te 
houden. 
Er wordt geregeld iets leuks georganiseerd.  
-Met Allerzielen worden dit jaar voor het eerst de gedachteniskruisjes 
uitgereikt. 
Hoe te doen? 
Betreffende families uitnodigen voor de dienst van 11.00 uur op 30 
oktober. 
Er zal een brief opgesteld worden door de avondwakegroep en Mhr. 
Pastoor. 
-Er is een In Memoriamconcert in de Witte Hoeve in Venray op zaterdag 
5 november a.s.. Er zou een verzoek zijn geweest om dit hier in de kerk 

te laten plaatsvinden en zou afgewezen zijn omdat het niet aan de regels 
zou voldoen. (Geen liturgische gezangen). 
Pastoor reageert daarop door te zeggen dat hij een tijd geleden een 
telefoontje heeft gehad van Petra Duijkers waarin ze hem naar zijn 
mening vroeg over een door haar te organiseren In Memoriam - concert 
in de kerk. Hij heeft toen op basis van het document “Het gebruik van 
kerkgebouwen buiten de eredienst”, uitgegeven door het bisdom in 1998, 
zijn mening gegeven. Organiseren van muziek die religieus geïnspireerd 
is, is geen enkel probleem. Hij betreurt het dat zijn mening is opgevat als 
een weigering. Het had wel gekund als het tijdig, voldoende 
gedocumenteerd was ingebracht bij het kerkbestuur. 
-Er blijven steeds minder jongeren in de dorpen. Heeft de kerk hierin 
geen taak door te zeggen “wij staan achter jullie!”? 
Is dit geen missie, of opdracht om open te staan voor nieuwe ideeën. 
Jongeren een steuntje in de rug te geven om te motiveren om toch hier te 
blijven. 
 
-Als er iets is, verzoek om niet alles op te sparen tot de jaarvergadering 
maar om er eerder mee te komen zodat men zo snel mogelijk om de tafel 
kan zitten.  
12. SLUITING: 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan iedereen voor hun komst 
en bijdrage aan deze vergadering. 
Het instituut Kerk gaande te houden is een hele opgave. 
 
Genotuleerd door: D. Nijsen-Zegers. 


