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

VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 24-10-2013.
KERKBESTUUR:
AANWEZIG: Mhr. Pastoor, P. Wijnhoven, Fr. Weijs.
SECRETARIS: F. Hermans.
PENNINGMEESTER: B. Kusters
ADVISEUR: W. v. Ham.
Naast kerkbestuur en adviseurs 12 personen.
1. OPENING:
Deze vergadering wordt voorgezeten door Mhr. Pastoor.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en opent deze vergadering
met een passend gebed.
2. MEDEDELINGEN:
Rob Koster heeft het kerkbestuur verlaten omdat hij deze functie niet
meer kon doen naast zijn huidige werkzaamheden.
Matthe Wijnhoven stopt na 2 termijnen van 4 jaar en wil geen verlenging
meer.
Tijdens de Caecilia viering zal hieraan nog aandacht worden besteed.
P. Wijnhoven is benoemd als nieuw bestuurslid.
2 Consumpties zijn voor rekening van het kerkbestuur.
3. VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 18-10-2012:
Bespreking:
Deze vergadering had niet gepland mogen worden omdat de Dorpsraad
altijd op de vierde donderdag van de maand vergadert. Heeft in de
activiteitenkalender gestaan, dan waren er meer aanwezigen geweest.
F. Hermans verontschuldigd zich, heeft het niet in de gaten gehad. Men
zal hier in de toekomst rekening mee houden. Dit zijn beide
bijeenkomsten voor het algemeen belang.
Onder punt 4:
Verzoek om pachten en kosten apart te vermelden, dit zien we niet terug
in het financieel verslag van 2012.
Er zijn alleen pachten. Geen kosten.
Onder punt 9:
Het onderzoek naar duurzame energie, hoe is het er mee?
Er is een rapport van KEMA, een onafhankelijk instituut. Het rapport is
bestudeerd, met dank aan het comité dat zich hiervoor heeft ingezet.
Men wil hier geen gebruik van maken omdat men het veel te duur vindt in
deze economisch moeilijke tijd.

Wil van Ham licht toe: Het rapport is aangeboden aan het kerkbestuur.
Het is een rapport van gerechtigheid en duurzaamheid. Het bedrijf Mahr
heeft een offerte gemaakt ter hoogte van € 80.000,00. Hier komen nog
veel kosten bij en wordt een beroep gedaan op vrijwilligers.
Het kerkbestuur heeft een offerte gevraagd bij een plaatselijk installateur.
Dit verslag wordt met dank aan de notuliste goedgekeurd.
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2012:
Baten:
Onder 3: Waarom zo'n verschil bij pacht?
In 2011 zat er nog een betaling van 2010 bij. In 2012 klopt het
pachtbedrag.
Onder 6: Verschil in kerkbijdragen.
Enkele goede gevers zijn overleden, enkele zijn gestopt of betalen
minder.
Onder 8: Kerkelijke diensten minder. Minder intenties.
Dit is ook in andere parochies zo.
Lasten:
Onder 16: Onderhoud kerk, kapel, begraafplaats in 2012 minder
onderhoud.
De subsidieregeling is veranderd.
We hebben dit jaar geen onderhoud mogen doen van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed.
De nieuwe regeling, BRIM regeling, begint in 2014. Er is een
onderhoudsplan opgesteld voor 6 jaar, dan krijgen we weer subsidie.
Het is beter om te splitsen, onderhoud voor kerk, kapel en begraafplaats,
overzichtelijker.
Onder 19: Onderhoud pastorie. Geen extra onderhoud nodig geweest.
Het is beter de verschillen te melden in het verslag.
Onder 24: Dit moet bij baten.
Onder 28: Bij het Bisdom verandert veel.
Onder 34: Monumentenwacht. Klein rapport kost € 50,00, groot € 100,00.
Onder 18, 21 en 29: Wat valt daar onder? Antwoord komt andere keer.
Onder 27: Hebben de misdienaars een aparte rekening?
Dit staat op een grote rekening om meer rente te krijgen.
Dit punt kan dan weggelaten worden.
Bij bezittingen: bij Bankgiro is het bedrag van € 2.200,22 weggevallen.
Bij toelichting op jaarcijfers: Het is een onduidelijk, wat in de linker kolom
staat kan beter in de rechter kolom.

Dank aan Ben Kusters. Het is zeer veel werk, ook door de
Clusterverdeling.

7. AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2013/2014:

5. KASCONTROLE:
Deze is uitgevoerd door Toon van Heesch en Wim Tijmensen.
Zij hebben vragen gesteld en deze zijn goed beantwoord. Het ziet er
goed uit.
Is het verstandig om alles bij één bank onder te brengen?
De spaardeposito's staan bij elkaar om een hogere rente te krijgen.
Op papier is alles gesplitst.
Advies om het financieel verslag anders in te delen.
Vorderingen ook vermelden.
Dank voor de goede zorgen.

3 november

11.00 uur

Dodenherdenking na de Hoogmis

10 november

11.00 uur

Gastkoor “Carmina Servata” uit
Sevenum

17 november

11.00 uur

Gezongen door Erato en Andreas
koor Velden

24 november

11.00 uur

Caecilia viering kerk

24 december ( dinsdag )

19.00 uur

“Nachtmis“

25 december ( woensdag )

11.00 uur

Hoogmis

1 januari 2014 (woensdag)

11.00 uur

Hoogmis

Dank aan de kascommissie.

Vanaf 5 januari H. Mis

9.30 uur

Blitterswijck

Wim Tijmensen blijft in de commissie en zoekt er iemand bij voor volgend
jaar.

21 januari

9.00 uur

Teerdag St. Antonius Abt Gilde 's
avonds geen

2 maart

9.30 uur

H. Mis in het teken van Carnaval

De kascontrole anders voorbereiden, vragen eerst aan Ben doorgeven
zodat hij beter en sneller kan antwoorden.
Voor de vergadering is het ook beter om vragen en opmerkingen van te
voren in te dienen.
Naast kascontrole ook kijken naar rechtmatigheid en doelmatigheid?

17 april Witte donderdag

19.15 uur

H. Mis in Dekenale kerk

18 april Goede vrijdag

19.00 uur

Plechtige viering in Paterskerk

19 april Paarzaterdag

20.00 uur

Gezamenlijke paaswake Blitterswijck

21 april tweede paasdag

9.30 uur

Blitterswijck

Is er een zakboekje voor contant geld?
Dit staat allemaal in de computer.

25 mei

Wim Tijmensen is geen accountant, als er professioneel moet worden
gecontroleerd vindt hij zich niet geschikt om in de kascommissie te zitten.

24 juni Sint Jan

18.45 uur

Processie naar St. Anna kapel

16 augustus (zaterdag )

19.00 uur

Processie Tienray

2 november ( zondag )

13.30 uur

Gebedsdienst en Lof Blitterswijck

24 december kerstavond

23.00 uur

Blitterswijck

9.30 uur

Blitterswijck

11.00 uur

Blitterswijck

22 juni Sacramentszondag
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Gemiddeld Kerkbezoek: Ben Kusters telt elke zondag.
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6. STATISTIEK 2012:
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25 december kerstdag
1 januari 2015 (donderdag)

11.00 uur
9.00 uur

1ste H. Communie Blitterswijck
H. Mis met processie ( korte route )

De H. mis ter gelegenheid van de Caecilia viering in 2014 voor de kerk,
proberen om die in samenwerking met Erato te plannen.
8. CLUSTER:
Het groot Cluster (Blitterswijck, Wanssum, Castenray, Geijsteren,
Oostrum en Oirlo),
zijn 2 keer bij elkaar geweest.

Er is een stappenplan opgesteld. Mhr. Pastoor legt uit.
De hoofdlijnen zijn:
1 Coördineren en communicatie groep.
2 Organisatorische groep. Hier moet voor Blitterswijck nog een
afgevaardigde komen.
3 Financieel en administratief.
4 Pastorale zaken.
Steeds meer leken moeten taken overnemen.
Worden alle kinderen nog gedoopt?
Minder. Kerkelijke huwelijken ook minder.
Er zijn ook avondwakes zonder uitvaartdienst.
Dat is in de hele regio zo. Beter bewust dan formeel.
De Taizee dienst in Venray loopt goed.
9. MUNTENACTIE:
De Maria hoek in de kerk heeft een opknapbeurt nodig.
o.a. Andere kaarsenstandaard, bidstoel weg of een andere.
Hieraan zijn kosten verbonden.
Men kan volgend jaar over een muntenset beschikken van het Vaticaan
met de afbeelding van de nieuwe Paus.
Er zal een loterij gehouden worden tussen storters, voor dit doel, op de
doelbijdrage rekening. € 10,00 of een veelvoud daarvan loten per elke €
10,00 mee.
Het tijdstip van start en trekking van de loten zal nog bepaald worden.
In de media zal hier ook aandacht aan worden besteed.
10. KERKBIJDRAGE:
Dit is nu veel werk. Alles moet omgezet worden door wijzigingen bij de
Bank.
IBAN en SEPA. Door deze nieuwe methode moeten de formulieren ook
aangepast worden. Dit is gelukkig eenmalig.
De Postgiro rekening is opgeheven. Meer kosten dan profijt.
11. RONDVRAAG:
Is er een offerte van Weijs Voermans? Ja, maar het werk is nog niet
gegund.
Deze offerte is veel lager maar geen vergelijk met de offerte van Mahr.
Na de C.V. komt het schilderwerk ook nog aan de beurt.
De C.V. moet zonder twijfel, rationeel en functioneel zijn.
Je kunt geen appels met peren vergelijken.

Er moet een deskundige over nadenken, wat hiermee moet gebeuren.
Op veel vragen is geen antwoord gegeven, dat is niet correct. Hoe gaat
men verder?
Men komt hier op een ander tijdstip op terug.
Sluiting kerken, is er iets bekend voor Blitterswijck?
In het Bisdom Roermond sluiten meestal kerken die later gebouwd zijn
en in groot stedelijk gebied. Men wil zoveel mogelijk kerken open
houden.
De wens is om niet tegenover elkaar te staan maar samen in goede
harmonie kerk te zijn.
Men kan een beleidsplan maken, rustig afwachten of actie ondernemen.
Mhr Pastoor is overvallen door het feit dat Wil van Ham de vergadering
niet wil voorzitten. Wil is toch adviseur en zit deze vergadering al enkele
jaren voor.
Wil zegt dat hij niet gevraagd is geworden. Hij distantieert zich volledig
van dit kerkbestuur.
Het is spijtig dat deze vergadering zo loopt.
Dorpsraad en parochievergadering zou samen kunnen.
Jaren geleden was deze vergadering samen. De dorpsraad is op een
gegeven moment afgehaakt.
Het is misschien mogelijk om dit weer op te pakken.
Dit plan zal in het kerkbestuur besproken worden.
Deze vergadering valt erg tegen. Men moet luisteren naar elkaar en
begrijpen wat men bedoeld. Niet wegwuiven maar antwoorden geven.
Met een extern voorzitter kan men misschien zijn voordeel doen.
In het infobulletin van het Bisdom stond dat de tarieven voor koren en
dirigenten verhoogd worden van € 50,00 naar € 60,00, in ons geval is dat
bij avondwake en uitvaartdienst. Deze tarieven zullen in 2014 aangepast
worden.
Er zullen ook kosten berekend gaan worden voor een avondwake als er
geen uitvaartdienst is. Dit wordt in het kerkbestuur en dekenaat nog
besproken.
Als er in de kerk toch bouwkundig ingegrepen moet worden, kan er
misschien een goed poetshok gemaakt worden.
Wordt er ook actie ondernomen, onder meer voor meer poetsdames?

Wat betreft werving vrijwilligers: er is iemand gevonden die stukjes wil
schrijven voor het Dorpsjournaal, over de verschillende onderdelen waar
vrijwilligers voor nodig zijn.
Er zou iets gebeuren in het portaal aan Cremers kant om de ladders weg
te stoppen.
Er is over gesproken maar moet nog uitgevoerd worden.
Een Oecumenische viering is dat hier ook mogelijk?
Er komen veel toeristen in ons dorp, misschien mogelijk op Koningendag,
met de Dode herdenking of in de zomer.
Samen koffiedrinken na de mis op zondag om de saamhorigheid te
bevorderen.
Onze kerk is daar niet geschikt voor maar het kerkbestuur zal de
mogelijkheden bekijken.
Het eucharistisch gebed staat meestal niet in de witte boekjes.
Van deze boekjes zijn er maar een paar. Mhr. Pastoor gebruikt het gebed
uit de rode boekjes omdat deze als standaard boekje in de kerk liggen.
Het kerkbestuur zou contact opnemen met Ria Pors over de avondwake.
Er is contact geweest over dit onderwerp met Wies Hamstra en Wim
Wijnhoven.
Dit is een misverstand. Dit wordt zo snel mogelijk afgehandeld.
De parochie vergadering zonder microfoon is soms onduidelijk.
De verlichting van de toren heeft nu weinig effect. De lampen zitten
momenteel tussen de bladeren. Hier zal iets aan gedaan worden.
SLUITING:
Deze vergadering is niet gelopen zoals verwacht.
Het loopt op andere plaatsen ook niet altijd soepel.
Mhr. Pastoor dankt iedereen voor zijn tijd en inzet.
Proberen te verbeteren in een goede sfeer.
Genotuleerd door:
D. Nijsen Zegers.

