
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 16-12-2010. 
KERKBESTUUR: 
AANWEZIG: Mhr. Pastoor, M. Wijnhoven, Fr. Weijs. 
AFWEZIG:    R. Koster (met kennisgeving)  
ADVISEURS:  
AANWEZIG: B. Kusters, P. Wijnhoven, W. van Ham. 
AFWEZIG:    F. Hermans (met kennisgeving) 
Verdere afmelding: W. Hamstra-Janssen. 
AANWEZIG: naast kerkbestuur en adviseurs 11 personen. 
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. 
MISSTIPENDIA: Deze worden aangepast naar de richtlijnen van het 
Bisdom. 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 7,-- 
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 21,-- 
In onze parochie is voor verenigingen 1 keer per jaar een hoogmis vrij 
van kosten. 
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen 
worden gehouden € 210,-- 
Begrafenismis (rouwgeld) € 384,-- 
Huwelijksmis (trouwgeld) € 384,-- 
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere 
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 50,-- 
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in 
crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 320,-- 
Gestichte jaardienst: 
(looptijd minimaal 10 jaar – maximaal 20 jaar) 
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 
10 jaar € 70,-- 
20 jaar € 140,-- 
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 
10 jaar € 210,-- 
20 jaar € 420,-- 
3. VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 4-11-2009:  
Onder het punt aankleding kerk en kapel: 
Er zijn kruisjes opgehangen naast het kruis bij het Maria altaar. 

Deze zijn blanco. Als er iemand overleden is komt die naam er op. De 
kruisjes worden ieder jaar tijdens de Allerzielenviering aan de familie 
overhandigd. 
Ook is er een schap gekomen waar het gedachtenis boek een plaats op 
heeft, zodat iedereen het kan inkijken. 
Sraar Verberkt heeft de kruisjes en het schap gemaakt en geplaatst.  
 
Deze notulen worden met dank aan de notuliste goedgekeurd. 
4. FINANCIEEL VERSLAG OVER 2009: 
Toelichting overzicht: 
Onder Baten:  
- Bij Giften is een enorm groot verschil. 
Dit komt omdat onze administratie is gebruikt om gelden van de 
vastenactie centraal te verwerken. Dit was een oneigenlijke transactie 
waar het Bisdom het niet mee eens was. 
- Onder Gemeentelijke bijdragen: dit bedrag is hetzelfde als het jaar 
ervoor maar de bedragen worden minder. 
Er wordt voorgesteld om ook een financiële begroting te maken. 
Onder lasten: 
- Het grote verschil bij gewoon onderhoud kerk, kapel en begraafplaats is 
het bedrag dat betaald is voor de nieuw gekochte beelden voor de kerk. 
Bij grote verschillen kan in de toekomst misschien een toelichting bij het 
verslag gegeven worden. 
- Bank – giro: is een groot verschil. 
Dit kon niet anders omdat de pacht van Wijnhoverhof pas op 31 – 12 – 
2009 is overgeboekt. 
Toelichting jaarcijfers: 
-Vergoeding assistenties: dit bedrag wordt door parochies uit Venray 
overgeboekt. 
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 2009: 
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Doopsel  8  5 12 12  7 16  7  5 12  7  7 
1e H. Communie 13 16 18 15 13 15 12 16  8 18  0 
H. Vormsel 23  0 26  1 29 31  0 24  0  0 28 
Huwelijk  2  0  1  1  2  2  1  1  2  0  3 
Overlijden begr.  7  8  7 10  3  4 10  2  6  2  3 
Overlijden crem.  0  1  2  0  2  0  2  5  4  2  3 
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 2010 / 2011: 

1 januari ( zaterdag ) 
Nieuwjaarsdag 

11:00 uur  

09:30 uur Wanssum  vanaf zondag 2 januari 
                                         11:00 uur Blitterswijck  

18 januari ( dinsdag ) 09:00 uur Teerdag st. Antonius Abt Gilde (’s avonds geen 
h. mis) 

11 februari ( vrijdag ) 19:00 uur H. Vormsel Blitterswijck  

6 maart ( carnavalszondag ) 11:00 uur H. Mis in teken van carnaval Blitterswijck  

9 maart Aswoensdag 18:00 uur H. Mis en aswijding ( koor uit Wanssum ) 

21 april   (Witte Donderdag ) 19:00 uur H. Mis in dekenale kerk van Venray 

‘s ochtends Blitterswijck school in groepen naar kerk  22 april   ( Goede Vrijdag ) 

15:00 uur Kruisweg Blitterswijck. Mogelijkerwijs vooraf 
inzegening van de gerestaureerde kruiswegstaties 
in kleur en reliëf 

 19:00 uur Plechtige viering van het lijden en sterven van de 
Heer in de Paterskerk  

23 april ( Paaszaterdag ) 20:00 uur Gezamenlijke Paaswake voor de drie parochies in 
de kerk van Blitterswijck                    

24 april ( 1e Paasdag ) 09:30 uur Alleen in Wanssum  

25 april ( 2e Paasdag ) 09:30 uur Blitterswijck  

29 mei ( zondag ) 09:30 uur H. Mis Blitterswijck (vanwege 1e H. Communie 
in Wanssum) 

2 juni ( donderdag ) 
Hemelvaart 

11:00 uur  

12 juni Pinksteren 11:00 uur  

26 juni ( Sacramentszondag ) 09:00 uur Blitterswijck Aansluitend Processie  

19:00 uur H. Mis in Tienray Een gezamenlijke bedevaart 
voor de drie parochies naar Tienray 

20 augustus ( zaterdag ) 

18:45 uur Verzamelplaats bij kruiswegpark. De 
bedevaartskaars met daarop de drie namen van de 
parochies wordt plechtig de kerk binnen 
gedragen. Koor, lector en misdienaars uit 
Blitterswijck. ( om toerbeurt ) Eerste maal een 
draaiboek maken. 

11 september ( zondag ) 11:00 uur Patroonsfeest parochie 

30 oktober ( zondag ) 11:00 uur Aansluitend zegening van de graven  

1 november ( Dinsdag )  
Allerheiligen 

19:00 uur Blitterswijck  

19:00 uur Blitterswijck  

21:00 uur Wanssum  

24 december ( zaterdag ) 
Kerstavond 

23:00 uur Castenray  

09:30 uur Wanssum 25 december 1e kerstdag ( 
zondag ) 11:00 uur Blitterswijck  

26 december 2e kerstdag 
(maandag) 

11:00 uur Castenray  

18:00 uur Wanssum  

19:30 uur Castenray  

31 december ( zaterdag ) 
Oudejaarsdag 

  Beide diensten aansluitend korte uitstelling van 
het Allerheiligste en het  “te Deum”. 

1 januari 2012 ( zondag ) 
Nieuwjaarsdag 

11:00 uur Blitterswijck  

Waarom is de Mis op 2e Paasdag om 9.30 uur? Dit jaar zijn de missen 
toch om 11.00 uur. 
Het tijdstip van die H. Mis is overgenomen uit het schema van 2010. 
Mistijden niet onnodig wijzigen het is moeilijk om de tijden goed te 
handhaven vooral in een groot cluster. 



8. SAMENSTELLING KERKBESTUUR: 
Het huidige kerkbestuur bestaat uit: Mhr. Pastoor, Matthe Wijnhoven, 
Frits Weijs en Rob Koster.  
Felix Hermans is toegevoegd als ambtelijk secretaris. Rob Koster heeft 
de tekenbevoegdheid voor officiële stukken. 
Er is nog altijd een lid te weinig. Het is moeilijk om iemand te vinden.  
Een lid moet wel de huwelijkse status hebben zoals die door het Bisdom 
gewenst wordt. Er mag ook geen familieband zijn met een ander lid. 
9. SUPPOOSTEN GROEP: 
We hebben een mooie kerk, kapel en veel kunstschatten. 
Men wil dat de toeristen hier ook kennis van kunnen nemen. 
Kapel is open geweest op open monumentendag 2010 er was veel 
belangstelling. 
De kerk is ook open geweest op de grote Gildedag. 
Deze gebouwen kunnen niet zonder toezicht open zijn. Ze kunnen 
misschien op gezette tijden open maar dan moet er wel iemand zijn die 
toezicht houdt en iets kan vertellen over wat er allemaal te zien is. 
Wil van Ham, Fons Cremers en Sraar Verberkt willen wel aan een 
suppoosten groep mee werken maar er moet wel  versterking komen. 
Er zal een foldertje gemaakt moeten worden. 
Suggestie: Er is ook een mogelijkheid om een hekwerk achter in de kerk  
en de kapel te plaatsen met informatieborden er op. Dit ziet men vaak in 
Duitsland en Oostenrijk. 
Dit punt heeft de aandacht. Parochianen worden opgeroepen om mee te 
denken. 
 
Rondom de kapel ligt vaak rommel, spullen die niet in de afvalbak 
gedaan worden. 
Laten we het rondom de kapel netjes houden. 
10. AFVAL KERKHOF: 
Er staan 3 containers op het kerkhof. Er wordt niet gesorteerd door de 
mensen die er spullen in doen. Het is veel extra werk om het weer te 
sorteren. 
Er moet duidelijk aangegeven worden wat in welke container moet. Met 
bordjes. 
Ze zijn niet bestemd voor afval van thuis!  
Ook publicatie hierover in het dorpsjournaal.  
11. RONDVRAAG: 
- Bij het feest van 500 jaar St. Annakapel was de processie rommelig. 
De Bisschop liep alleen. Processiecommissie is niet gevraagd. 
Het was een bidprocessie, dus hoefde er geen muziek te zijn. 

Er waren geen voorbidders daarom deed pastoor het zelf. 
Als er in de toekomst weer zoiets georganiseerd moet worden de 
processiecommissie er wel bij betrekken. Er moet beter overleg zijn. 
- Wat gebeurt er op Wijnhoverhof? 
v. Bakel is de erfpachter. Hij is er al vaak op aangesproken maar heeft er 
weinig vat op. Het zou beter zijn als het voor agrarische doeleinden wordt 
gebruikt. 
- Als er op zondag geen organist is door plotselinge ziekte, kan men er 
niets aan doen, maar de andere zondagen dat de organist niet kan, zijn 
ruim van te voren bekend.  
Sjeng van Tillaart en Chrit Janssen zijn misschien geschikte personen. 
Deze zullen gevraagd worden. Op feestdagen moet er zeker een 
vervanger zijn. 
In Horst wordt een kerkorgelcursus gegeven. 
- In het vervolg de parochievergadering niet meer op donderdag zetten, 
dan is de zaal altijd verhuurd en dat stoort heel erg. 
- Verzoek om de volgende parochievergadering vroeger in het jaar te 
plannen. 
Hier zal rekening mee gehouden worden. 
- Er zijn parochies waar met Allerzielen gedenkprentjes worden uitgereikt 
met de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar. 
Of dat iets is voor onze parochie zal bekeken worden. Het moet wel in de 
lijn passen. 
Er zal overleg met pastoor moeten zijn wie wel en wie niet genoemd 
zullen worden. 
- Er zijn grafstenen die niet recht boven het graf staan. 
Als dat zo is, is dat in overleg met de familie. 
- Verwarming stoken in de kerk voor weinig mensen is erg duur. Kan men 
dan niet uitwijken naar de kapel? 
De kerk moet wel regelmatig verwarmd worden o.a. voor het behoud van 
het orgel. 
Suggestie: Werken met warmtepompen en slangen onder de banken. 
Regelmatige warmte is goed voor het gebouw. 
Een duur systeem maar wordt als aandachtspunt meegenomen. 
- De kerkberichten staan voortaan ook in Peel en Maas. Goed idee.  
12. SLUITING: 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan het bestuur voor het 
verrichte werk en dankt iedereen voor hun komst en bijdrage aan deze 
vergadering. 
 
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 


