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

VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 6-6-2019.
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: 6 personen.
Deze vergadering wordt voorgezeten door P. Wijnhoven
OPENING:
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom.
De pastoor laat de deelnemers van de parochieraadvergadering even
stilstaan bij de herdenking van de historische dag “D-day”. De invasie in
Normandië op 6 juni 1944, vandaag vijfenzeventig jaar geleden. Een dag
waaraan heel wat voorafging. Een dag waarop nog heel wat zou volgen.
De Duitsers gaven zich niet gemakkelijk gewonnen. Onze kerk werd
verwoest op 21 november 1944. Gelukkig werd onze kerk weer opnieuw
opgebouwd. De kerk ziet er als gebouw anno 2019 goed uit. Herman
Loonen zal straks vertellen wat er aan onderhoud gebeurd is en wat er
nog moet gebeuren. Qua geloofsgemeenschap zouden we ons meer
moeten voegen als levende stenen. (vgl. 1 Petrus 2, 1-10) Levende
stenen die God wil gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel
Om dit te realiseren is gebed nodig. Veel gebed nodig. We gedenken
vandaag ook de H. Norbertus van Gennep die overleed op 6 juni 1134.
Na zijn dood werden door zijn volgelingen talloze nieuwe abdijen
gesticht. Zijn geest is blijven voortleven tot de dag van vandaag. Het is
deze dag de zevende dag van de Pinksternoveen. Zonder de H. Geest
blijft alles dood en doods. De pastoor spreekt een gebed uit tot de H.
Geest. Eergisteren heeft hij in de St. Annakapel met een aantal gelovigen
voorafgaand aan de H. Mis de vespers gebeden met aansluitend de
litanie van de H. Geest.
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 er sinds vorig jaar veel is gebeurt.
Alles is herstellende.

De boeren zijn weer aan het werk op de landerijen. Deze grond is in
erfpacht.
Wat de Hoeve betreft, ontwikkelt het zich zo goed als mogelijk .
De intentie is, om de Hoeve te verkopen.
Dit moet nog notarieel beschreven worden.
De nieuwe eigenaar wordt de Familie Camps.
Tussen nu en naar verwachting een paar maanden zal alles geregeld
zijn.
Het onderhoud voor water- en winddicht is, zolang het niet notarieel vast
ligt, voor de parochie.
Intern onderhoud is voor de huidige erfpachter. ( Provincie).
De opbrengst van de Hoeve moet omgezet worden in grond.
Dat is een eis van het Bisdom.
Er is al compensatiegrond gevonden binnen Blitterswijck.
De voorzitter bedankt de heer Van Sambeek voor zijn heldere uitleg en
voor alle verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Het is een grote puzzel, maar de stukjes gaan steeds meer in elkaar
passen.
MEDEDELINGEN:
Koffie en thee zijn voor rekening van het kerkbestuur.
– De parochie heeft nu een nummer van de Kamer van Koophandel.
Dit is een nieuwe regeling van de Nederlandse Kerkprovincie.
– Er is een erg tekort aan vrijwilligers, op alle gebied.
Er zal weer aandacht voor gevraagd worden in het Dorpsjournaal.
– De nieuwe Bisschop van Roermond , Harrie Smeets, gaat op bezoek
bij de dekenaten van zijn bisdom. Hij komt op 4 – 6 oktober naar
Venray.
FINANCIËLE ZAKEN:
De financiële resultaten over 2018 zijn in het Dorpsjournaal gepubliceerd.
Herman van de Ven licht de resultaten toe. Er is weer een positief
resultaat.
Beheerskosten zijn voor een groot deel voor Tom van Sambeek.
Maar worden ook deels weer teruggekregen.
Er zijn weer de nodige reserveringen gedaan voor onderhoud.
Wie de balans en verlies, en winstrekening over 2018 wil inzien kan zich
melden bij het kerkbestuur.

ANBI publicatie van de financiën is verplicht, en wordt door het bisdom
op een speciale website geplaatst. Een link hiernaar staat op de
parochiewebsite.
De kosten voor een avondwake voor mensen die niet meedoen aan de
kerkbijdragen zijn in het cluster hetzelfde. Hier zijn afspraken over
gemaakt tussen Wanssum, Castenray, Oirlo en Blitterswijck.
Er zijn 2 onderhoudsfondsen voor het cultureel erfgoed.
Subsidies zijn mogelijk op onderhoud.
Er is een 6 jarenplan voor onderhoud waarvoor subsidie aangevraagd
kan worden.
Rijk 50 % en provincie 20% voor groot onderhoud buiten.
Voor de St Anna kapel 50 % van het rijk.
KASCONTROLE:
Rob Koster en Rogier Reijnen hebben de kascontrole gedaan. Ze
hebben alles bekeken en op vragen antwoord gekregen.
Het zag er goed uit. Dank aan Herman van de Ven. Dit werd gevolgd
door applaus.
Dank aan Rogier Reijnen, hij zal iemand vragen om volgend jaar de
kascontrole te
doen met Rob Koster.
Wel is er een verzoek om een toelichting bij het financieel verslag te
geven.
Er wordt Decharge verleend aan Herman van de Ven en het kerkbestuur
door de kascommissie en de vergadering.
Dank aan allen.
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Kerkbezoek
78 66 65 59 44 42* 38* 45* 28
* is gebaseerd op de twee tel-weekenden van het KASKI.
Gemiddeld kerkbezoek in 2018: 28. Het gemiddelde van 37
zondagen waarop tellingen hebben plaatsgevonden.
Bezoek parochiewebsite:
Aantal bezoeken:
Unieke bezoekers:
Paginabezoek:
Aantal hits:

2018
7374
4683
83255
123839

2017
5513
9599
100758
150576

Cijfers van de maand december 2018 waren niet meer beschikbaar.
Het totaal aantal bezoekers etc. in 2018 betreft de maanden januari tot
en met november.
AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2017:
23 juni Sacramentsprocessie. Lange route. (09:00 uur)
21 juli alleen mis in Oirlo om 19:15 uur (22 juli geen mis)
17 augustus bedevaart naar Tienray 19:00 uur, processiepark 18:45 uur
(incl. Oirlo)
4-6 oktober bezoek van bisschop Harrie Smeets aan dekenaat Venray
3 november dodenherdenking (Allerzielen) aansluitend aan de hoogmis
ONDERHOUD GEBOUWEN:
Herman Loonen doet verslag:
KERK:
– Piet Langenkamp en Piet Janssen hebben de vlonders onder de
banken van het middenschip deels vervangen.
– De schilder heeft de onderkant van de buitendeuren van de kerk en de
deur van
het lijkenhuisje op het kerkhof geschilderd.
– De bliksembeveiliging is vorig jaar gekeurd en voor 90% afgekeurd.
Deze is met nieuwe kennis en normen weer nieuw gemaakt.
Het bedrag viel binnen de subsidie en was 70%.
– Er zat ook subsidie op het stucwerk dat vorig jaar is gedaan.
– Het schilderwerk van de kerk, hiervoor komen nu de offertes binnen.
In het najaar zal de kerk geschilderd worden.
Tijdens de schilderwerkzaamheden van de kerk zal er uitgeweken
moeten worden naar een andere parochie.
Kan de St Anna kapel zijn maar als het te koud is naar Wanssum. 2 of 3
weken.
Na het schilderwerk zal schoonmaakbedrijf Daniels de kerk poetsen.
Ze doen ook de jaarlijkse grote schoonmaak van kerk en kapel.

PASTORIE:
Het schilderwerk is klaar.
De garagedeur is vervangen.
Vanaf nu wordt er jaarlijks € 2.000,00 gereserveerd voor onderhoud
pastorie.
De verzekering van de pastorie is voor herbouwwaarde. Er wordt om
hertaxatie gevraagd. Waarde lijkt erg hoog.
KAPEL:
Deze is gestukadoord en geschilderd. De reservepot is nu leeg.
Er wordt weer jaarlijks voor gereserveerd.
Er is een 6 jarenplan voor aanvraag van subsidie.
Aanvraag voor de kapel is dit jaar.
Aanvraag voor de kerk is volgend jaar.
VRIJWILLIGERS POETSEN:
De vrijwilligers zullen kerk en kapel door het jaar bijhouden.
Er zal een verzoek om vrijwilligers in het dorpsjournaal komen, met
omschrijving en tijd die er voor nodig is.
Ook komt er een verzoek voor begraafplaats en kerkhofadministratie.
Dit moet breder naar buiten gebracht worden.
Noodkreet plaatsen!
Wies Hamstra en Rob koster willen hiervoor wat op papier zetten.
VOORTGANG CLUSTERINGSPROCES:
Oirlo is sinds 01 – 12 – 2018 bij het cluster gekomen.
Pastoor is benoemd tot Administrator.
De H. Mis op zaterdag is om 18.00 uur in Castenray en om 19.15 uur in
Oirlo.
Het verloopt voorspoedig.
In de toekomst komt er 1 bestuur voor het cluster met per parochie eigen
financieel beheer.
F. Hermans zit voor Blitterswijck als afgevaardigde in het cluster.
Men is bezig dit tot een eenheid te brengen.
RONDVRAAG:
Kruisprocessie, Marcusprocessie, Vesper en Guldenmis.

Het is mooi dat die oude gebruiken terug komen maar pastoor moet dat
wel van te voren in eenvoudige taal publiceren en uitleggen, dan komt er
misschien meer animo voor.
In 2010 was de fusie van gemeente Meerlo-Wanssum met Venray.
Ook het CDA fuseerde toen.
Na een gezamenlijke fietstocht is het idee geopperd voor een
gezamenlijke kerkdienst met de protestantse gemeenschap.
Pastoor was daar toen niet voor maar staat wel open voor een
oecumenische dienst in januari.
Het altaar van het lijkenhuisje is toe aan een poetsbeurt.
F. Hermans zal dit bekijken.
Het bevrijdingscomité wil de poort, boog van het kasteel herbouwen.
De wapensteen van de familie Van Lynden wordt daar in teruggeplaatst.
Deze steen is momenteel bij Wim Waanders in Zwolle. Hij wil hem
terugschenken aan Blitterswijck.
Het comité doet een verzoek om een bijdrage voor de kosten van de
bouw.
Het kerkbestuur wacht het schrijven van het comité af.
Ruimen van een graf, is dat alleen het bovenstuk?
Ja. wat later nog aan resten gevonden wordt, wordt onder in het nieuwe
graf, nog dieper begraven.
Mag er kiezel of gravel rond een graf gelegd worden?
Nee, want dat komt in de bodem terecht.
Het kerkhof moet een eenheid vormen.
Dit staat ook in het kerkhofreglement en het hangt ook op het
informatiebord op het kerkhof.

SLUITING:
De voorzitter sluit met dank voor ieders inbreng deze vergadering.
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers.

