
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 22-10-2015. 
AANWEZIG:  
KERKBESTUUR: Mhr. Pastoor H. van Horne en P. Wijnhoven, 
SECRETARIS: F. Hermans. 
ADVISEUR: Fr. Weijs.  
FIN. ADMINISTRATIE: H. v.d. Ven (Wanssum) 
B. Kusters (afwezig.) 
 
Verder aanwezig: 20 personen. 
 
OPENING:  
Mhr. Pastoor dankt de voorzitster van de Dorpsraad voor de 
gezamenlijke vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.  
Voordat de pastoor de vergadering van de parochieraad opent met een 
gebed ter ere van de vorig jaar heilig verklaarde paus Johannes Paulus II 
wiens gedachtenis de kerk vandaag viert, staat hij stil bij de actualiteit: de 
sluiting van kerken. Hij brengt de uitzending van zondag 11 oktober 2015 
onder de aandacht waarin KRO Kruispunt naar de Achterhoek is 
afgereisd om verslag te doen van de Verrijzenisparochie in de gemeente 
de Oude IJsselstreek. Van de elf kerken moeten er acht sluiten. De 
bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, voert een ander beleid. Hij is 
een tegenstander van het sluiten van dorpskerken. De pastoor is het met 
die visie eens al stelt hij zich wel de vraag: hoe lang is dit nog te 
realiseren? Het kerkbezoek daalt jaarlijks ook in Blitterswijck waar nog 
iedere zondag de kerkgangers geteld worden. Het is alweer meer dan 
zeventien maanden geleden dat voor het laatst een doopsel is 
toegediend in de kerk van Blitterswijck. De pastoor durft te beweren dat 
dit nog nooit eerder in de geschiedenis van de parochie is voorgekomen. 
Buiten hem is er nog maar één officieel kerkbestuurslid. Hij juicht dan ook 
de voortgang van de clusterbesprekingen toe om te komen tot één 
federatief bestuur in het cluster Venray-Oost, waarbij de vermogens 
gescheiden blijven in de zes afzonderlijke parochies. Dit neemt niet weg 
dat er in iedere parochie mensen moeten zijn die de identiteit en 
levensvatbaarheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap coördinerend 
garant stellen. Gelukkig zijn er in Blitterswijck nog verschillende 
vrijwilligers en kan met hulp van buitenaf, waarbij de pastoor de naam 
noemt van Herman van de Ven uit Wanssum, een verantwoord financieel 
jaaroverzicht gepresenteerd worden. Terwijl het merendeel van de 
parochies in het bisdom Roermond in de rode cijfers zitten mag 
Blitterswijck zich gelukkig prijzen met een waardevast vermogen. 

 
Deze vergadering wordt voorgezeten door P. Wijnhoven. 
 
MEDEDELINGEN:   
2 Consumpties zijn voor rekening van het kerkbestuur en dorpsraad. 
Het zijn roerige tijden, ook voor het kerkbestuur, door de vele taken die 
met steeds minder handen gedaan moeten worden. Ook ons kerkbestuur 
telt nog maar 2 personen. Pastoor als voorzitter en P. Wijnhoven als 
penningmeester en formeel secretaris. 
F. Hermans is ambtelijk secretaris. 
Frits Weijs is per 1 juli 2015 afgetreden als kerkbestuurslid (na 12 jaar) 
maar blijft als adviseur zijn taken wat betreft kerkhof nog doen.  
Ben Kusters heeft ook nog wat taken als adviseur. 
Herman Loonen is bereid gevonden om de taak van Monumentaal 
adviseur en onderhoud gebouwen op zich te nemen. 
De financiele administratie is nu in handen van Herman van de Ven uit 
Wanssum. Hij verzorgt ook de financiële administratie voor de parochie 
Wanssum.  
Peter Wijnhoven is penningmeester. 
Men probeert alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Er zijn vacatures voor kerkbestuur, ook voor kerkpoetsen omdat er 
mensen stoppen o.a. vanwege leeftijd. Ook zijn er altijd vrijwilligers 
welkom om bij andere taken te ondersteunen. (o.a. kosters en 
avondwakegroep) 
 
FINANCIEËLE ZAKEN:  
Het financiële jaarverslag van 2013 is terug van het Bisdom. 
Goedgekeurd en met dank aan het kerkbestuur. Er was een meevaller uit 
het Solidariteitsfonds en de Percentennota. Het verslag van 2014 ligt 
klaar en is al door de kascommissie (Leen Vreede en Wim Tijmensen) 
beoordeeld en goed bevonden. Dit wordt rondgedeeld. 
Aan het overzicht van 2015 moet nog begonnen worden en zal in 2016 
gepubliceerd worden. 
 
Wat betreft Wijnhoverhof is er betalingsachterstand. Het is in handen 
gegeven van de gerechtsdeurwaarder, deze heeft betalingsafspraken 
gemaakt. Nu komen er maandelijks bedragen binnen. Voor 2014 moet 
nog va. november komen en het 1ste halfjaar van 2015. 
Er is een erfpacht, loop 30 jaar. Het pachtcontract kan ontbonden worden 
als er 2 jaar niet betaald is. 



Er lopen gesprekken met O.M.A. (oude Maasarm) waarbij de provincie 
de pacht over wil nemen maar zover is het nog niet. Felix Hermans licht 
toe. 
 
Het financieel overzicht van 2014 wordt toegelicht door Herman van de 
Ven en Peter Wijnhoven. Reactie uit de vergadering: Knap werk, duidelijk 
verhaal, men is er blij mee. 
De kopie van 2013 is ook ter inzage. 
De Kascommissie, Leen Vreede en Wim Tijmensen, vonden het moeilijk 
en hebben veel vragen gesteld maar zijn zonder twijfel akkoord. Dank 
aan Peter en Herman.  
Peter leest de reactie van het Bisdom op het jaarverslag van 2013 voor. 
 
Er moet een nieuwe kascommissie komen. Voor de volgende keer zullen 
Jet Reijnen en Joep Feldmann dit op zich nemen. 
Dank aan de huidige commissie. 
 
STATISTIEK 2014:  
 
 
 20

04
 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
13

 

Doopsel 16  7  5 12  7  7 4 5 5 3 3 
1e H. Communie 15 12 16  8 18  0 16 0 17 0 16 
H. Vormsel 31  0 24  0  0 28 0 17 0 14 0 
Huwelijk  2  1  1  2  0  3 0 1 0 0 0 
Overlijden begr.  4 10  2  6  2  3 8 6 3 2 1 
Overlijden crem.  0  2  5  4  2  3 1 1 4 6 6 
Kerkbezoek (gem.)       78 66 65 59 44 
Gemiddeld Kerkbezoek: Ben Kusters telt elke zondag.  
 
Enkele data: 
Caeciliafeest 22 november 2015. 
12 december kapellentocht Muziekvereniging en Erato. 
Eerste H. Communie is op 22 mei 2016. 
 
VOORTGANG CLUSTERINGSPROCES:  
Woensdag 14 – 10 – 2015 is er weer een clustervergadering geweest. 
Men is bezig met inventariseren. Tarieven op elkaar afstemmen. Vormen 
van eer federaal bestuur. Fundamentele werkgroep komt, want de zaken 
moeten toch in orde blijven. 
Men streeft ernaar in juli 2016 het convenant te sluiten en in 2017 in 
werking te laten treden. Peter Wijnhoven licht toe. 

Bij een federatie blijft de eigen identiteit van de parochie behouden. Bij 
een fusie komt alles bij elkaar. Per parochie komt 1 lid in het federaal 
bestuur. Er kan dan een gedeelde rapportering naar het Bisdom wat 
betreft financiële zaken. 
Wij behoren tot het oostelijk cluster bestaande uit Blitterswijck, Wanssum, 
Castenray, Oostrum, Geijsteren en Oirlo. 
 
JEU DE BOULESBAAN:  
Er is een verzoek gekomen om na opheffing van de huidige jeu de 
boulesbaan, deze te realiseren op het grasveld naast de kerk. 
Het kerkbestuur is niet afstandelijk maar het moet wel goed onderhouden 
worden. 
Er zijn 2 opties voor ligging van de baan. 
 
GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM / WIJNHOVERHOF:  
De grond van Wijnhoverhof ligt deels in de oude Maasarm. De stukken 
die afgestaan moeten worden krijgen we aangrenzend terug. Het 
oppervlak zal dus even groot blijven ± 44 ha. De provincie wil in de 
nieuwe situatie de erfpacht overnemen en bewoning van de boerderij is 
nog steeds in overleg. 
 
VOORSTEL FINANCIEELVERMOGEN WIJNHOVERHOF:  
Er wordt een kopie rondgedeeld met een voorstel van Wil van Ham en 
Jet Reijnen, om te onderzoeken hoe de gelden van Wijnhoverhof veilig te 
stellen voor de toekomst zodat het behouden blijft voor onze parochie. Zij 
stellen voor om een commissie van 5 personen te benoemen om het 
voorstel te onderzoeken. Wil van Ham licht het voorstel toe. 
Er volgt een discussie en pleidooi voor het voorstel.  
In het canoniekrecht blijft de parochie een eigen identiteit. 
Het kerkbestuur wordt herinnert aan de toezegging van vorig jaar.  
Het kerkbestuur zal over dit voorstel nadenken en over niet al te lange 
tijd, binnen een half jaar, hierover verder praten. Nu niks beslissen maar 
staat open voor een serieuze gedachtegang hierover. 
 
RONDVRAAG:  
Bliksemafleiders op de kerk zijn die nog goed? Ja, worden om de 2 jaar 
gecontroleerd. 
 
Men wenst het kerkbestuur veel wijsheid en moed. 
 
Nieuwe cv. Installatie, de laatste 2 zondagen was het koud in de kerk.  



Eerste zondag was ze nog niet aan en de tweede keer was ze verkeerd 
ingesteld. 
 
Waarom zijn er geen misdienaars meer? De kinderen willen wel maar de 
ouders werken niet mee. De oudervereniging kan hier ook niets aan 
doen, steun van ouders blijft nodig. Het hoeven niet alleen kinderen te 
zijn, ouderen kunnen ook de mis dienen. 
In Wanssum dienen de lectoren de mis. 
 
Kinderwoorddienst bestaat niet meer. Er waren geen kinderen meer in de 
kerk. 
Wies Tijmensen heeft verschillende stappen ondernomen maar geen 
reactie gehad. Heeft steun van het kerkbestuur hierin gemist. Er is voor 
het bestuur meer werk met minder handen maar het wordt zeer 
gewaardeerd wat Wies Tijmensen en Wies Hamstra hiervoor hebben 
gedaan. 
 
Hoe zit het met grafrechten? 
20 jaar met eventueel 10 jaar verlenging. Monumenten worden daarna 
geruimd. 
Als ze goed onderhouden zijn adopteert de kerk deze om lege plekken te 
voorkomen en te ruimen als dat nodig blijkt. 
 
Rode beuk bij het kerkhof, daar is een deel van een wortel weggehaald 
om de stoep weer egaal te krijgen, zodat er niet over gevallen kan 
worden. Men is bang dat door deze ingreep de boom dood gaat maar is 
volgens deskundigen verantwoord.  
 
Dank aan de notuliste die al zoveel jaren deze verslagen maakt. 
 
SLUITING:  
Dank voor deelname aan deze bijeenkomst en voor de samenwerking 
met de dorpsraad. 
 
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 


