
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 18-10-2012. 
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 9 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 gebed passend bij het jaar van het geloof. 
2. MEDEDELINGEN:  
2 consumpties zijn voor rekening van het kerkbestuur. 
- Pastoor te Boekhorst is tijdelijk uit het ambt getreden.  
Namens de vergadering wordt er een kaart ondertekend met een Goede 
Beterschap wens. 
Een mededeling in het Dorpsjournaal zal op prijs geteld worden. 
3. VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 13-19-2011:  
Onder punt 4: Over Gemeentelijke bijdrage: 
Dit punt heeft aandacht nodig en wordt door Deken Smeets centraal 
aangevraagd. 
Deze notulen worden met dank aan de notuliste goedgekeurd. 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2011: 
Onder Baten: 
- Pacht minus kosten, groot verschil met 2011. Het tekort van 2010 is in 
2011 overgemaakt. 
- Wijnhoverhof staat buiten de problemen bij van Bakel. 
- Wij kunnen ons gelukkig prijzen met een dergelijk inkomen. 
- Verzoek om pachten en kosten apart te vermelden. 
- Na enige discussie concludeert men dat het belangrijk is om de vinger 
aan de pols te houden. 
- De collectes zijn minder, dit komt door minder uitvaarten. 
- Verzoek om collectes uit te splitsen in reguliere en extra diensten. 
Onder Lasten: 
- Onderhoud kerk is meer door extra werk n.a.v. rapport van 
Monumentenwacht. 
- Pastorie minder voor onderhoud, dit was niet nodig. 

- Verzoek om regels te nummeren. 
- Iemand uit de vergadering uit zijn bezorgdheid, dat het ieder jaar minder 
wordt.  
Waarom het vermogen tegen zo laag rendement wegzetten? 
Het kan hoger als je risico neemt maar dat mag van de kerk niet. 
- Reservering pachten, waarom? Verantwoorde constructie.  
- Stel dat de kerk sluit waar blijven de financiën dan? 
Lees: www.burgersvanvenray.nl hierin staat een artikel van Deken 
Smeets over dit onderwerp. 
- Is de pastorie van de cluster? De pastorie is van Blitterswijck. Wij 
zorgen voor het onderhoud. De kosten voor bewoning worden gedeeld. 
5. KASCONTROLE: 
Jet Reijnen en Toon van Heesch hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij 
hebben de financiële stukken grondig doorgekeken en de nodige vragen 
gesteld.  
Lof voor de penningmeester. Dank aan Ben Kusters en dank aan de 
kascommissie.  
Toon van Heesch zal volgend jaar de kascontrole doen. Hij zal er iemand 
bijvragen. 
6. STATISTIEK 2011: 
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Doopsel 12 12  7 16  7  5 12  7  7 4 5 
1e H. Communie 18 15 13 15 12 16  8 18  0 16 0 
H. Vormsel 26  1 29 31  0 24  0  0 28 0 17 
Huwelijk  1  1  2  2  1  1  2  0  3 0 1 
Overlijden begr.  7 10  3  4 10  2  6  2  3 8 6 
Overlijden crem.  2  0  2  0  2  5  4  2  3 1 1 
Kerkbezoek (gem.)          78 66 
  
7. ACTIVITEITENKALENDER 2013: 
De agenda met belangrijke gebeurtenissen voor 2013 is al of wordt 
gepubliceerd als hij definitief is vastgesteld. 
De diensten zijn in 2013 om 11.00 uur. 
8. BLAUWDRUK: 
Blauwdruk is het plan wat het Bisdom heeft opgesteld over de toekomst 
van de parochies tot 2020. 
In andere Bisdommen wordt van bovenaf opgelegd, welke kerken gaan 
sluiten.  
Bisdom Roermond wil van onder uit tot samenwerking komen. 



De cluster van nu werkt prima. Oostrum Oirlo en Geijsteren komen erbij. 
Er is al gezamenlijk overleg geweest. 
In de toekomst zal er dan wel een andere dienstregeling moeten komen. 
30 oktober is er weer een bijeenkomst. Er zal over verdere stroomlijnen 
en samenwerking gesproken worden. Men ziet de noodzaak in. 
Praktische kanten moeten ingevuld worden. 
Financieel blijft elke parochie voor zichzelf zorgen, alleen kosten voor 
priesters worden volgens verdeelsleutels verdeeld. 
De kosten voor het pensioenfonds worden ook gedeeld. 
9. CONTROLE BESTEDINGSPLAN: 
Het schrijven van de penningmeester is gemaakt in overleg met het 
kerkbestuur. 
Een meerjarenplan maken is zeer moeilijk, daarom is het zo omschreven. 
Er loopt een onderzoek voor duurzame energie, hiervoor is een 
commissie, bestaande uit Jet Reijnen, Wil van Ham en Paul Feldmann, 
opgericht. 
Er is een ingenieursbureau ( een onderafdeling van KEMA ) die de 
opdracht heeft dit te onderzoeken. Zij gaan ons adviseren. 
10. DIENST DIE DE JEUGD AANSPREEKT: TAIZEE DIENST: 
Er zijn aansprekende diensten voor de jeugd, in de Paterskerk, voor 
tieners. Veel muziek en gebedjes spreken de jeugd erg aan. Nieuw en 
sprankelend. Er zijn ook Catechese groepjes in Venray, voor kinderen 
vanaf de eerste H. Communie.  
Via school de aandacht hierop vestigen. 
11. SUPPOOSTEN GROEP: 
Mhr. Pastoor is bezig met een boekje van onze kerk met plattegrond 
waar iets bijzonders te zien is, als hulp voor de suppoosten, als de kerk 
open is. Deze boekjes kunnen ook door bezoekers tegen kostprijs 
meegenomen worden. 
Misschien is er een: Kerken en/of kapellenpad, te organiseren of een 
route: Kerken in het licht. 
12. AFVAL: 
Na publicatie van het bericht over het scheiden van afval op het kerkhof 
is het een tijdje goed gegaan. 
Er is duidelijk aangegeven wat in welke container moet. 
De containers zijn niet bestemd voor afval van thuis. 
Er komen weer enkele publicaties hierover in het dorpsjournaal. 
13. RONDVRAAG: 
- Mededeling betreffende trapveldje: Het contract met BVV is beëindigd. 
Men is bezig met Scouting een nieuw contract op te stellen. Als dit rond 
is zal het wat en hoe gepubliceerd worden in het Dorpsjournaal. 

- Opmerking uit de vergadering: Mhr. Pastoor zegt dat we met het 
kerkbezoek relatief gezien aan de goede kant zitten maar Mhr. Pastoor 
klinkt negatief door te zeggen dat hij zich als missionaris voelt. Deze 
opmerking werkt niet motiverend, zijn wij dan anders? 
Mhr. Pastoor wil het Geloof uitdragen, dat is moeilijk. Kerkplicht bestaat 
nog steeds. 
Er zijn meer parochiepriesters, die hij spreekt, die het gevoel hebben 
missionaris te zijn. 
Mhr. Pastoor wil er wel rekening mee houden om zo weinig mogelijk 
demotiverende uitspraken te doen. 
- Er is bij onze Nederlands Hervormde kerk een organist die bij ons in de 
kerk ook weleens orgel zou kunnen spelen. 
  
SLUITING: 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan iedereen voor zijn komst 
en bijdrage aan deze vergadering. 
Herinnering aan Dr. Annie Terruwe ( bevestigingsleer ): 
Aan mensen vertellen wat ze wel kunnen, niet wat ze niet kunnen. 
 
Genotuleerd door: 
D. Nijsen Zegers. 


