
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 04-11-2009. 
 
AANWEZIG: 11 personen naast 4 kerkbestuursleden 
en 4 adviseurs  
AFWEZIG: W. Hamstra Janssen, H. Gooren en  
G. Janssen met kennisgeving. 
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. 
Dank aan alle vrijwilligers, zonder hen kan een parochie niet draaien. 
3. VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 2008:  
Geen op en aanmerkingen. Dank aan notuliste. 
4. FINANCIEELVERSLAG 2008: 
De financiële gegevens waren niet correct afgedrukt in het Dorpsjournaal. 
Het juiste financiële verslag is uitgereikt op de vergadering. 
Enkel vragen uit de vergadering: 
- Vanwaar de grote verschillen bij: Giften en Diverse kosten? 
In 2007 was de opbrengst van de vastenactie voor een groot scholen 
renovatie plan in Palu in Indonesië. ( Dit in overleg Missiebureau 
Roermond en pastoor te Boekhorst). Zeer hoge kosten. Hiervoor was 
subsidie aangevraagd en om deze binnen te halen moest de financiële 
administratie op 1 punt gevoerd worden. 
Onze parochie heeft deze administratie willen voeren. 
De subsidie is binnengehaald, vandaar het grote bedrag. 
De renovatie in Palu is klaar en de kinderen en studenten hebben nu 
weer fatsoenlijke lokalen.  
Dank aan B. Kusters voor het vele werk dat hij met deze administratie 
heeft gehad. 
- Vanwaar het grote verschil bij: Bijdragen Wanssum / Castenray? 
In 2008 hebben we een aantal maanden geen pastoor gehad en 
Castenray heeft verzocht de verdeelsleutel op enkele punten aan te 
passen. Dit is in overleg gebeurd. 
Dank aan B.Kusters om elk jaar de financiën in goede banen te leiden. 
5. KASCONTROLE: 
M. Schrijver en J. Theeuwen hebben de kascontrole uitgevoerd. 
J. Theeuwen doet verslag. B. Kusters heeft veel werk verzet om alles 
netjes in overzichten samen te vatten. Dank daarvoor.  

De kascommissie heeft alles in orde bevonden. 
Enkele opmerkingen: 
- Het gaat om veiligheid, het is een erg verantwoordelijke taak. 
- Administratie zoals voor de vastenactie hoort niet in de administratie 
van de kerk thuis. 
- Zorgen dat er geen oneigenlijke transacties kunnen plaatsvinden. 
Vrijwaring penningmeester, veiliger door extra man. 
Ook wat betreft kerkbijdragen. 
- Intern protocol opstellen door kerkbestuur. 
Deze opmerkingen zijn schriftelijk aan het kerkbestuur gegeven. 
Dit punt zal de volgende kerkbestuursvergadering op de agenda staan.  
Dank aan M. Schrijver en J. Theeuwen. 
De volgende kascontrole zal gedaan worden door Dhr. J. Theeuwen en 
Mevr. L. Jochijms. 
6. STATISTIEK 2008: 
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Doopsel 15  8  5 12 12  7 16  7  5 12  7 
1e H. Communie 13 13 16 18 15 13 15 12 16  8 18 
H. Vormsel  0 23  0 26  1 29 31  0 24  0  0 
Huwelijk  5  2  0  1  1  2  2  1  1  2  0 
Overlijden begr.  8  7  8  7 10  3  4 10  2  6  2 
Overlijden crem.  0  0  1  2  0  2  0  2  5  4  2 
 
Groot aantal communiekanten komt omdat 2 klassen zijn samengevoegd. 
2008 geen H. Vormsel omdat van dat jaar de datum in 2009 viel. 
 
Er is een doopvoorbereiding in het Dekenaat. Dit is niet verplicht maar 
wordt wel geadviseerd. 
Dit wordt in groepsverband georganiseerd in Venray door 2 echtparen en 
een priester.  
7. AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2009 / 2010 EN 
MISTIJDEN: 
- Hemelvaartsdag wordt in Venray het 450 jarig jubileum van het Bisdom 
gevierd door ons dekenaat Venray / Gennep.  
- Eerste H. Communie zal dit jaar zijn op 2e Pinksterdag. 
In de toekomst proberen een vaste dag hiervoor te plannen. 
- 18 juli Grote Gildedag. 
- 24 oktober 500 jaar St. Annakapel. Bisschop Wiertz is uitgenodigd. 



Mhr Pastoor wil met R. v.d.Brand ( van regionale heemkunde en 
historicus) en W. Jochijms naar het Rijksarchief in Maastricht om te 
zoeken naar documenten van de oprichting van de kapel.  
 
Donderdag 24 december 2009 : kerstavond 19:00 uur 
Vrijdag 25 december 2009  : 1e kerstdag 11:00 uur 
 

1 januari (Vr) Nieuwjaarsdag 11:00 uur  
    
Vanaf 3 januari  09:30 uur  
  11:00 uur Wanssum 
    
17 januari 5 X 11 

Carnavalsver. 
09:30 uur  

19 januari (Di) Teerdag Gilde 09:00 uur  
14 februari Carnaval 09:30 uur  
17 februari Aswoensdag 18:00 uur Wanssum (koor Blitterswijck) 
1 april (Do) Witte Donderdag 19:00 uur (koor Wanssum) 

’s 
ochtends 

school in groepen naar kerk 2 april (Vr) Goede Vrijdag 

19:00 uur Plechtige viering van het lijden 
en sterven van de Heer in de 
paterskerk te Venray 

3 april (Za) Paaszaterdag 20:00 uur Wanssum. Gezamenlijke 
Paaswake voor drie parochies in 
de kerk van Wanssum 

4 april 1e Paasdag 09:30 uur  
5 april (Ma) 2e Paasdag 09:30 uur Wanssum 
13 mei (Do) Hemelvaartsdag 11:00 uur Dekenale kerk Venray 

 Mgr. Wiertz draagt in concelebratie met de priesters van het 
dekenaat Venray de H. mis op b.g.v. de viering 450 jaar 
bisdom Roermond 

09:30 uur  23 mei Pinksteren 
11:00 uur Wanssum 

24 mei (2e 
Pinksterdag) 

1e H. Communie 09:30 uur  

6 juni (Zo) Sacramentsdag 09:00 uur Blitterswijck. Aansluitend 
Processie 

15 augustus (Zo) OL Vr. ten 
Hemelopneming 

09:30 uur  

21 augustus (Za) Bedevaart 18:00 uur (naar Tienray) 
24 oktober 500 jaar st. 

Annakapel 
09:30 uur  

 09:30 uur  31 oktober 
Herdenking 
overledenen 

14:00 uur  (Gebedsdienst en Lof) 

2 november (Di) Allerzielen 19:00 uur  
19:00 uur Wanssum 
21:00 uur Castenray 

24 december (Vr) Kerstavond 

23:00 uur  
25 december (Za) 1e kerstdag 09:30 uur  
26 december 2e kerstdag 11:00 uur Castenray 

18:00 uur Wanssum 31 december (Vr) Oudejaarsdag 
19:30 uur Castenray 

Beide diensten aansluitend korte uitstelling van het Allerheiligste. Eindigend met het 
Te Deum. 
1 januari 2011 (Za)  11:00 uur  
 
8. VACATURE KERKBESTUUR: 
Het kerkbestuur bestaat momenteel uit 4 personen. Er moet dringend 
iemand bijkomen. Liever 2 personen. Iemand die het secretariaat op zich 
kan nemen? Als het niet lukt kan er misschien binnen het cluster gekeken 
worden. 
Dat is iets voor de toekomst b.v. een gezamenlijke penningmeester maar 
nu zijn we nog zelfstandig. Het mooist zou zijn iemand tussen 30 en 40 
jaar en een vrouw. 
Uit de vergadering komt een lijstje met namen die e.v gevraagd kunnen 
worden. 
9. AANKLEDING KERK EN KAPEL: 
In de doopkapel is een wandkleed (drieluik) opgehangen. 
De beelden van Maria en Johannes onder het kruis zijn nieuw geplaatst. 
In het middenschip zijn Anna en Joachim geplaatst. 
Mhr. Pastoor schenkt de kerk een St. Hubertus beeld, dat zou aan 
pastoriekant komen maar nu blijkt de sokkel te klein zodat het beeld aan 
Cremerskant zal komen. 
Dit beeld wordt volgend jaar ingezegend. 
De kruisweg kan nog vervangen worden en misschien nog een ander 
beeld. 
De H. Catharina is iemand die in de vooroorlogse kerk een plek had. 
Hiervan zijn in het verleden een klok, een altaar en stichtingen geweest. 



Veel kunstaankopen zijn gedaan door Pastoor Verheggen en Pastoor 
Obers. 
De aankleding van de kapel is in orde. Met de aankleding rondom is de 
dorpsraad bezig. Eind november zal hiermee gestart worden. 
Uit de vergadering: 
- Er zijn parochies waar kruisjes worden gebruikt in de avondwakes voor 
overledenen. Waarom is dat hier niet?  
Hier is gekozen voor een gedachtenisboek. Maar er zou een speciale 
plek komen in de kerk waar dit boek neergelegd kan worden zodat 
iedereen het in kan kijken. 
De avondwakegroep zal met een concreet plan komen. 
10. CLUSTERONTWIKKELINGEN: 
Dekenaat Venray is gefuseerd met dekenaat Gennep. 
Samenwerking tussen Wanssum, Castenray en Blitterswijck is goed. 
Geijsteren Oostrum en Oirlo horen ook bij ons cluster. Oostelijk cluster. 
De samenwerking met deze parochies is minder omdat zij nog een eigen 
Pastoor hebben. 
Van dit groot cluster is een afgevaardigde voor de Dekenaleraad 
aangewezen.  
Voor ons cluster is dat Victor Geurts uit Wanssum. 
Men is bezig een Pastoraadgroep op te richten om de samenwerking te 
bevorderen. 
Bij de protestantse kerk spelen dezelfde problemen, we kunnen 
misschien bij elkaar ideeën opdoen.  
11. INZET VRIJWILLIGERS: 
Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet op welke wijze dan ook. Zij 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Caeciliafeest op zondag 
22 november a.s.. 
- De vraag was vorig jaar, waarom de Engelenbak bij de Caeciliaviering 
hoorde, deze krijgt toch betaald? 
Van de vergoeding kan net de organist/dirigent betaald worden, er blijft 
niks over voor het koor.  
12. RONDVRAAG: 
- Het muurtje bij Wijnhoverhof, mag dat zomaar? 
Er is een gesprek geweest met pachter en bewoner en 
monumentenwacht.  
Het is geaccepteerd door instanties. Wijnhoverhof zal onze aandacht 
blijven houden. 
- Het geluid in de kerk was dinsdagavond slecht te verstaan. 
Niet iedereen heeft er last van. De sprekers moeten goed voor de 
microfoon staan. 

Men wil graag alles horen. Misschien kan er een keer geoefend worden. 
- Volkszang stimuleren in de hoogmis. Mhr. pastoor kan misschien 
aankondigen  
wat er gezongen wordt. 
- Misintenties kunnen binnen een H. Mis misschien meer aandacht 
krijgen. 
Mensen zullen dan wel een toelichting bij de intentie moeten geven. 
Men kan dat niet zondermeer doen. 
- Kan er meer informatie over diensten gepubliceerd worden in het 
Dorpsjournaal? Er zijn een paar diensten o.a. Huwelijken geweest waar 
niemand iets van wist. Men wil graag tijdig op de hoogte zijn. 
Dit was een misverstand in het vervolg zal er tijdig geïnformeerd worden. 
- Zijn er al ontwikkelingen rond de urnenmuur? 
Er gaat een foto rond van een voorbeeld. Gaat het om architectuur? 
De vergadering vindt dat dit onder de loep genomen moet worden maar 
de meningen zijn verdeeld.  
- De lectors willen graag de voorbeden op de eerste bank bij de 
sacristiedeur hebben om ze daar door te kunnen lezen. 
- De processiegroep vond de samenwerking wat betreft de 
processie met 
Wanssum en Castenray bij de installatie van Mhr. Pastoor goed.  
Deze parochies zullen bij de volgende processie een uitnodiging krijgen 
om deel te nemen. 
- De kerkberichten plaatsen kan niet altijd foutloos. 
Het is soms moeilijk zaken toe te voegen. 
- De processie verandert. Er is maar 1 processie meer.  
Het afsluiten met koffie was een prettige ervaring. De processiegroep 
staat altijd open voor suggesties. 
- Als er vragen en opmerkingen zijn over Wijnhoverhof, graag direct 
aan het  
Kerkbestuur richten. 
13. SLUITING: 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan het bestuur voor hun 
inzet. 
Dank, ook aan iedereen voor zijn komst. 
 
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 


