
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK 
 
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 7-6-2018. 
 
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: 9 personen. 
 
Deze vergadering wordt voorgezeten door P. Wijnhoven 
 
OPENING:  
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom.   
De pastoor opent op de vooravond van het hoogfeest van het H. Hart van  
Jezus met een gebed uit de vesperdienst. "Laten wij Jezus, die ons rust  
en verlichting schenkt, aanroepen en bidden: God van liefde, toon ons uw  
goedheid. Jezus, tempel van God, Gij zijt door de mensen afgebroken en  
door de Vader opgericht; laat uw kerk Gods woning bij de mensen zijn". 
 
VERSLAG / UITLEG:TOM VAN SAMBEEK:  
Met betrekking tot de ontwikkelingen over Wijnhoverhof geeft de 
voorzitter het woord aan de heer Van Sambeek. 
 
De heer Van Sambeek deelt mede dat vorig jaar hoeve Wijnhoverhof 
twee nieuwe bewoners (via Ad Hoc) heeft gekregen. Deze bewoners 
hebben de intentie de hoeve te bewonen en als zodanig te verzorgen. 
Inmiddels is een bewoner verhuisd. Het afgelopen jaar heeft de parochie 
ervoor zorg gedragen dat de hoeve water en wind dicht is. 
 
Het afgelopen jaar heeft de parochie bij monde van de heer Van 
Sambeek regelmatig overlegd met de provincie Limburg over o.a. de 
verdeling van de in erfpacht zijnde gronde. Dit heeft geresulteerd dat 
vanmorgen de erfpachtovereenkomst met de heer Hendrickx notarieel is 
beschreven. 
 
De parochie is in overleg over de verkoop van Hoeve Wijnhoverhof met 
aansluitend enkele hectaren grond. Dit overleg is nochtans tijdelijk 
geparkeerd omdat de potentiële koper nog in overleg is met de provincie. 
Naar verwachting zal binnen een jaar dit overleg afgerond zijn. 
 

Het nog resterend deel van de huiskavel van Wijnhoverhof in erfpacht 
worden uitgegeven. Naar verwachting zal deze erfpachtovereenkomst 
binnen een jaar eveneens notarieel worden beschreven. 
 
Vervolgens gaat de heer Van Sambeek over tot beantwoorden van 
vragen van de aanwezigen. 
Op de gestelde vraag over het ophogen van de gronden stelt de heer 
Van Sambeek dat het ophogen van de grond volgens planning over 
enkele maanden zal worden afgerond. Enkele percelen, welke reeds zijn 
opgehoogd, zullen binnenkort worden ingezaaid. 
Zoals gesteld wordt vrijwel maandelijks overlegd met de provincie over 
de voortgang van de ontwikkelingen rondom en over Wijnhoverhof. 
 
De voorzitter bedankt de heer Van Sambeek voor zijn heldere uitleg en 
voor alle verrichtte werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
 
MEDEDELINGEN:  
Koffie en thee zijn voor rekening van het kerkbestuur. 
 
P. Wijnhoven is met H. v.d. Ven naar een voorlichtingsdag geweest met 
informatie en workshops over de Europese Privacy Wetgeving. AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) is ingegaan op 25 mei 
2018. 
Dit betreft alle administratie waar persoonlijke gegevens van zijn, o.a.  
Kerkledenadministratie, doop-, trouw- en overlijdensaktes. 
Financiële zaken lopen via het programma EXACT online. 
Alle parochies moeten met hetzelfde programma gaan werken. Men moet 
inloggen via DOCBASE. men is landelijk verplicht door de Bisdommen. 
Opstart periode loopt tot 01-07-2019. Er is een VOG verplicht.  
– Er wordt gevraagd om vrijwilligers, om dit project goed mee op te 
starten. 
P. Wijnhoven legt uit. 
Wat het cluster betreft blijven de parochiegegevens gescheiden. 
Het wordt steeds moeilijker gemaakt voor vrijwilligers. 
De kosten voor ons cluster zijn goedkoper als per parochie omdat men 
met 1 licentie kan volstaan. 
 
FINANCIËLE ZAKEN: 
De financiële resultaten over 2017 zijn in het Dorpsjournaal gepubliceerd. 
Herman van de Ven licht de resultaten toe. Er is een negatief resultaat. 
Beheerskosten zijn voor een groot deel voor Tom van Sambeek. 
Er zijn weer de nodige reserveringen gedaan voor onderhoud. 



Wie de balans en verlies, en winstrekening over 2017 wil inzien kan zich 
melden bij het kerkbestuur. 
Dit staat ook op de website van de kerk. Het is wettelijk verplicht dit te 
publiceren. Kan via een link, op de parochiewebsite, naar ANBI. 
 
KASCONTROLE: 
Joep Feldmann en Rogier Reijnen hebben de kascontrole gedaan. Ze 
hebben alles bekeken en er was geen speld tussen te krijgen. Ze zijn vol 
lof. 
Nieuwe kascommissie wordt Rogier Reijnen en Rob Koster. 
 
Van 2016 en 2017 moet nog bericht komen van het Bisdom. Wel is 
bericht ontvangen van ontvangst. 
Dank aan Herman van de Ven voor het vele werk. 
 
STATISTIEK 2017: 
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Doopsel 12  7  7 4 5 5 3 3 0 1   2 
1e H. Communie  8 18  0 16 0 17 0 16 0 12   0 
H. Vormsel  0  0 28 0 17 0 14 0 14 0   9 
Huwelijk  2  0  3 0 1 0 0 0 0 0   0 
Overlijden begr.  6  2  3 8 6 3 2 1 6 3   2 
Overlijden crem.  4  2  3 1 1 4 6 6 2 1   4 
Kerkbezoek    78 66 65 59 44 42* 38* 45* 

* is gebaseerd op de twee tel-weekenden van het KASKI.  
 
Bezoek parochiewebsite: 2016 2017 
Aantal bezoeken: 5673 5513 
Unieke bezoekers: 10140 9599 
Paginabezoek: 81337 100758 
Aantal hits: 139300 150576 
 
In overleg is besloten om de kinderen voortaan pas in groep 4 en 5 de 
eerste H. Communie te laten doen. Eerstvolgende is pas in 2021. 
 
AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2017: 
18-08-2018  Processie Tienray Wanssum heeft de organisatie. 

04-11-2018  Gebedsdienst met zegening graven  13.30 uur. 

25-11-2018  Caeciliaviering parochie. 

24-12-2018  Nachtmis  21.00 uur. 

25-12-2018  1
e
 kerstdag Hoogmis 09.30 uur. 

01-01-2019  Nieuwjaarsdag Hoogmis 10.00 uur. 
 
VOORTGANG CLUSTERINGSPROCES: 
De pastoor deelt mee dat hij naar alle waarschijnlijkheid de parochie  
Oirlo er als administrator bijkrijgt. Met dezelfde rechten en plichten  
als een pastoor. Vanaf begin dit jaar neemt hij deel aan het voortaan  
regelmatige gezamenlijke overleg van de parochies Blitterswijck, 
Wanssum  
en Castenray. De vergaderingen vinden plaats op de pastorie in  
Blitterswijck. Martien Vollenberg uit Wanssum is aangewezen als  
functionele voorzitter. Castenray wordt vertegenwoordigd door Bert Arts  
en maakt van de vergaderingen verslagen en afsprakenlijsten.  
Blitterswijck is vertegenwoordigd door Felix Hermans. Daarnaast zal de  
pastoor minimaal een keer per jaar een reguliere 
kerkbestuursvergadering  
bijwonen in de afzonderlijke parochies. De parochies blijven zelfstandig  
en de vermogens gescheiden. 
De intentieverklaring is ondertekend door de drie parochies waarin de 
reeds bestaande samenwerking verder geformaliseerd is geworden door 
het instellen van een regulier gezamenlijk overleg waarbij met name 
parochie overstijgende zaken besproken zullen worden. 
 
ONDERHOUD GEBOUWEN: 
Herman Loonen doet verslag: 
Kerk: 
Deel vlonder onder banken was rot, is hersteld door Piet Langenkamp en 
Piet Janssen. 
Klein schilderwerk is gebeurd. (onderkant deuren). 
Dakdekker moet regelmatig onderhoud doen, zeker na storm. 
Stukadoor heeft stucwerk hersteld in voorbereiding op plannen voor de 
grote schilderbeurt binnen. Dan worden ook de vlonders, roeden 
binnenkant ramen en kast voor kerstbeelden meegenomen. 
Er moet nog wat voegwerk hersteld worden. 
– Er wordt gevraagd of het mogelijk is, om een deel van de banken te 
vervangen door stoelen zodat de kerk dan meer functioneel wordt. 
Dit idee wordt meegenomen naar de kerkbestuursvergadering. 
– Vraag vanuit de vergadering : Is er een kleurenexpert betrokken bij de 
plannen voor het schilderen van de kerk? 
Het zou goed zijn om de kleuren aan te passen aan deze tijd. 
Deze suggestie zal besproken worden in het bestuur. 
Misschien een werkgroep vormen? 



Kapel: 
Stukadoor is geweest. Nu nog schilderen. Verder klein onderhoud aan 
dak en goten schoonmaken. 
– Opmerking: Als de kapel vochtig is kan er misschien een elektrische 
vochtvreter geplaatst worden. Is nu niet vochtig maar in geval van, een 
goed idee. 
Pastorie: 
Achterdeur en 3 raampjes zijn vervangen. 
De pastorie heeft buiten een schilderbeurt gehad. 
Wijnhoverhof: 
Daklekkages en lekkages bij dakramen zijn hersteld. 
Achtergevel koestal was instabiel. 
Kleine stormschades zijn hersteld. 
Kerkhof: 
Hay Gooren en Ton Wolters hebben het kruis opgeknapt. 
Het Mariabeeld aan de zuidkant is door Hay Gooren geschilderd. 
Mariakapelletje: 
Kapelletje en kruis zijn van de parochie. De grond van de gemeente. Het 
is niet gelukt om dit stukje als snippergroen te verwerven. 
Herman Loonen heeft bij de gemeente, goed vast laten leggen dat kruis 
en kapelletje eigendom zijn van de parochie Blitterswijck. 
 
Dank aan Herman Loonen voor zijn werk en inbreng. 
 
KERKHOF: 
Er wordt minder begraven, dat heeft effect op lege plekken. 
Men gaat voor behoud van graven. De kerk wil wel graven adopteren 
maar er moeten goede richtlijnen komen. 
Dit speelt ook in het cluster en andere parochies. 
Peter legt uit. 
– Opmerking: Is het mogelijk om de lege plekken te beplanten? Dan oogt 
het niet zo kaal. 
Dit moet ook onderhouden worden. Men staat open voor suggesties en 
zal besproken worden in het bestuur. 
 
RONDVRAAG: 
Er heeft een verzoek om vrijwilligers in het Dorpsjournaal gestaan. 
Verzoek goed omschrijven, wat men zoekt en hoeveel tijd men daar ca. 
aan kwijt is. 
Rob en Gertie Koster hebben zich gemeld bij de avondwakegroep. 
 

Bij Roel Hendriks is veel gesloopt.(Zuidkant kerk)  
Is de muur die er nog staat van de projectontwikkelaar of van de kerk? 
Men denkt dat hooguit het stuk langs het kerkhof bij de kerk hoort. 
Er is contact met de projectontwikkelaar hierover maar misschien is het 
toch goed om het kadaster dit op te laten meten, zodat men weet waar 
men aan toe is. 
 
Kosten Tom van Sambeek zijn erg hoog. 
Hij verdient zichzelf terug. Baron de Weichs de Wenne hebben we 
vroeger ook moeten betalen. 
 
 
SLUITING: 
De voorzitter sluit met dank voor ieders inbreng deze vergadering. 
  
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 
 
 


