
R.K. KERKBESTUUR O.L. VROUW GEBOORTE BLITTERSWIJCK  
VERSLAG PAROCHIEVERGADERING 23-10-2014. 
AANWEZIG:  
KERKBESTUUR: Mhr. Pastoor, P. Wijnhoven, Fr. Weijs. 
SECRETARIS: F. Hermans. 
PENNINGMEESTER: B. Kusters  
 
Verder aanwezig: 23 personen. 
 
OPENING:  
Dit is een gezamenlijke vergadering van Dorpsraad en 
Parochievergadering. 
Voorzitter van de Dorpsraad, Sonja Huijs heet iedereen hartelijk welkom 
bij deze vergadering.  
Mhr. Pastoor H. van Horne opent de vergadering met een passend 
gebed. 
Naar aanleiding van de lindeboom die binnenkort op het dorpsplein 
geplant gaat worden en waarvoor al veel voorbereidend werk is verricht 
gaat de pastoor nader in op een citaat uit een brief van de apostel 
Paulus: “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei”. 
Dit vers uit het Nieuwe Testament brengt hij vervolgens in verband met 
een vers uit het Oude Testament, Psalm 1,3: “Zalig de man die op de 
Heer vertrouwt, hij is als een boom aan het water geplant, die vrucht 
draagt op zijn tijd”. 
Hij vraagt ook een moment van stilte voor Ria Pors die deze week is 
overleden en als vrijwilliger voor de parochie veel heeft betekend. 
Na de dorpsraadvergadering volgt de parochievergadering. 
Deze vergadering wordt voorgezeten door P. Wijnhoven. 
Hij heet iedereen hartelijk welkom. 
H. Missen gaan door zolang Mhr. Pastoor het kan doen. 
Er is veel werk voor kerkbestuur en parochianen. 
 
MEDEDELINGEN:   
2 Consumpties zijn voor rekening van het kerkbestuur. 
 
FINANCIEËLE ZAKEN:  
Het financieel resultaat 2013 en een overzicht van correctie voor 
overlopende posten wordt uitgedeeld. 
Doordat Ben Kusters enkele maanden uit de running is geweest door 
operatie en herstel, heeft Herman van de Ven, penningmeester van de 
parochie Wanssum, Ben ondersteund met dit werk. Hij zal dit in de 
toekomst ook blijven doen. 

Onze parochie boekt volgens kasstelsel. Hierdoor kunnen grote 
verschillen ontstaan.  
Inkomsten- en uitgavenposten zijn niet meer zo gespecificeerd 
weergegeven als in het verleden maar meer gebundeld in categorieën en 
groepen. 
VRAGEN EN OPMERKINGEN: 
– Voor Pastorie kunnen bij baten en lasten niet hetzelfde bedrag staan. 
 Deze kosten worden door 3 parochies gedeeld. 
– Wat is resultaat? Bij overzicht van correcties is er niet zoveel verschil 
als dat het lijkt. 
– Is er al kascontrole geweest? 
 Door omstandigheden nog niet. Komt zo spoedig mogelijk. 
 Wim Tijmensen en Leen Vreede zullen de controle doen. Zij krijgen daar 
een uitnodiging voor.  
 Zonder controle mag men geen financieel overzicht uitbrengen. Dit is 
voorlopig. 
– Wat zijn bestuurskosten? Erg hoog. 
 Wordt op teruggekomen. 
– Financieel overzicht was niet bij het dorpsjournaal, geen vergelijking 
mogelijk. 
– Er wordt geopperd dat dit financieel overzicht niet correct is. 
 Wordt door kascommissie gecontroleerd voordat het naar het Bisdom 
gaat. 
– In andere parochies werkt men met zo'n beperkt overzicht. 
– Verzoek om eerder te publiceren zodat men kan vergelijken. 
Volgend jaar zal men helder op de zaken terugkomen. 
Dit wordt besproken door kerkbestuur en kascommissie. 
 
NIEUWE VERWARMING: 
Deze is gebruiksklaar, hetzelfde principe als de vorige installatie maar 
dan op gas, 
luchtverwarming. 2 gasketels op de zolder van de sacristie, kan op 1 of 2 
ketels werken, al naar gelang de vraag. Timer voor snelle opwarming. 
Luchtbehandelingskasten en kanalen staan in de kelder. Het rendement 
is veel beter. 
Op zolder zijn brandwerende en isolerende materialen aangebracht. 
Kosten totaal ± € 48.000,00, gaat nog subsidie van € 9.000,00 af. 
Er is door vrijwilligers meegeholpen, o.a. de muziekvereniging, bij het 
slopen van de oude ketel. Zij heeft daar een vergoeding voor ontvangen. 
– Felicitaties uit de zaal voor het goed afwerken van dit project. 



– Komt er nu ook ruimte om de poetsspullen op te bergen? Bouwkundig 
is er niet veel veranderd. De trap is op dezelfde plaats gebleven. In de 
kelder is meer plaats ingenomen door de luchtbehandelingsinstallatie. Er 
zal gekeken worden hoe dit op te lossen. 
 
VERPLAATSING BREDE ANNATRITS:  
Deze is van de kapel naar de kerk verplaatst. 
In 2000 is ze gerestaureerd in Maastricht. Nu is gebleken dat er witte 
vlekken op zaten en is weer weggeweest voor restauratie, kosten ± € 
1.000,00 en ze is ook, vooral uit veiligheidsoverwegingen, na 5 eeuwen, 
verplaatst naar de kerk. Zo kunnen ook meer mensen genieten van 
mooie kunst. Een kopie plaatsen is een optie maar veel te duur. Nu staat 
er een ingelijste foto met de afbeelding van het beeld op de plaats in de 
kapel, waar voorheen de brede Annatrits heeft gestaan. 
– De sokkel waar het beeld nu op staat is volgens enkelen niet mooi. Dit 
is het onderstel van de preekstoel uit de kerk van voor de oorlog. Het laat 
ons ook herinneren aan die tijd. 
Meningen hierover zijn verdeeld. 
VOORTGANG CLUSTERINGSPROCES:  
Felix Hermans is afgevaardigde voor het cluster van onze parochie. 
Ons cluster is nu: Castenray, Wanssum en Blitterswijck. Daar komt bij: 
Oostrum, Oirlo en Geijsteren. 
Er zijn 3 werkgroepen: Financiering en Inventariseren, Organisatie en 
Coördinatie, Pastoraal en Liturgie. 
Op den duur zal er per parochie geen bestuur meer zijn maar komt er 
een federatief bestuur. Per parochie zal dan b.v. een werkgroep bestaan 
Catechese: Hiervoor zullen leken ingezet worden, b.v. Communie en 
Vormsel voorbereiding. 
Mhr. Pastoor doet nu ± 200 diensten per jaar, buiten de parochies 
waarvoor hij benoeming heeft. 
Diaconie: is ook belangrijk. In Venray is een Franciscusgroep opgericht. 
– Bij clustervorming komen de financiën dan ook bij elkaar?  
 Exploitatie blijft gescheiden. Bezittingen blijven van de parochie. 
 
INVOERING NIEUWE MISTARIEVEN:  
Op de geadviseerde verhoging van tarieven door het Bisdom, hebben we 
in 2013 geen gehoor gegeven, in afwachting van de andere parochies 
van het cluster. We willen op 
een lijn zitten. Er zijn al enkele parochies die de verhoging hebben door 
gevoerd en wij zullen dit per 1 januari 2015 ook doen. 
Mis door de week van € 7,00 naar € 10,00. 

Mis op zondag of zaterdagavond van € 21,00 naar € 25,00. 
Begrafenis en huwelijk € 400,00 bij voldoende deelname aan de 
kerkbijdragen, vrij. 
Avondwake was vrij maar wordt € 200,00 (Bisdom € 400,00) als er geen 
uitvaartdienst volgt. Bij voldoende deelname aan kerkbijdragen vrij. 
– Wat wordt verstaan onder voldoende bijdrage? 
Het Bisdom stelt € 100,00 per jaar de laatste  
4 jaar. Wij stellen € 80,00 per jaar de laatste 4 jaar. 
De tarieven zullen in het Dorpsjournaal gepubliceerd worden en af en toe 
herhaald.  
– Hoe zit zo'n bedrag van € 400,00 in elkaar? 
Het Bisdom bepaalt. Er zijn hoge kosten voor de kerken om rond te 
komen. De stipendia van de gewone missen zijn niet toereikend. 
Kerkgebouwen moeten ook onderhouden worden. 
Verzekeringen e.d.. Veel parochies redden het niet. 
Tarieven staan ook op de website. 
 
KLOKKENAUTOMAAT:  
De Klokken luiden al een tijd niet meer automatisch. De automaat ( 
Quasimodo ) is kapot. Kan niet gerepareerd worden. Er zijn offertes van 
Eijsbouts en Daelmans, voor een computergestuurde automaat en wat 
aanpassingen. Kosten ± € 2.000,00. 
Het is dan wel wat gevoeliger voor bliksem. 
 
GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM / WIJNHOVERHOF:  
Er lopen gesprekken over grondverplaatsing. Tussen Wijnhoverhof en 
het Roekenbosch heeft men grond nodig maar dat krijgen we aansluitend 
elders terug. De grootte blijft ongeveer gelijk. Baron Weichs de Wenne 
helpt ons hierbij.  
Er komt open water, een brug, dijken en een geleidelijke ophoging. 
Het kerkbestuur wil wel meewerken aan het plan van Rijkswaterstaat. 
Hoe het precies gaat worden is nog niet bekend. Er gaat een brief naar 
het bisdom om dit mee te delen. 
– Waarom grondruil? 
Met grondverkoop is het Bisdom in het verleden niet akkoord gegaan. 
Waarschijnlijk heeft dat ook een historische achtergrond. 
– Grond heeft meer zekerheid voor het in standhouden van een 
kerkgebouw vooral in tijden dat het niet meezit. 
Naast het idee van geld uit grondverkoop, kwam de suggestie om het 
bezit te verplaatsen naar een sociaal doel b.v. leefbaarheid voor ouderen.  
Het kerkbestuur zal dit laten onderzoeken. 



 
MARIAHOEK, MUNTENACTIE:  
De opbrengst is voor een kaarsenstandaard bij de beeltenis van Maria 
altijd durende bijstand. De smid, Wim Wijnen van de Locht maakt een 
smeedijzeren standaard.  
Verloot wordt een set munten van het Vaticaan met de beeltenis van de 
nieuwe paus. Voor elke € 10,00 of veelvoud daarvan trekt men mee voor 
de munten. Trekking op het Caeciliafeest op 23 november 2014. 
 
OPMERKINGEN:  
AGENDA BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2014/2015: 
– Het rooster voor 2015 is bijna klaar. Komt in dorpsjournaal. Het is ook 
te zien op de website. Ook van de andere clusterparochies. 
 
 
STATISTIEK 2013:  
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Doopsel  7 16  7  5 12  7  7 4 5 5 3 
1e H. Communie 13 15 12 16  8 18  0 16 0 17 0 
H. Vormsel 29 31  0 24  0  0 28 0 17 0 14 
Huwelijk  2  2  1  1  2  0  3 0 1 0 0 
Overlijden begr.  3  4 10  2  6  2  3 8 6 3 2 
Overlijden crem.  2  0  2  5  4  2  3 1 1 4 6 
Kerkbezoek (gem.)        78 66 65 59 
Gemiddeld Kerkbezoek: Ben Kusters telt elke zondag.  
 
RONDVRAAG:  
Piet Janssen en Wim Jochijms hebben onze kruisen en kapellen 
nagekeken.  
De kapel en kruis aan de Oude Heerweg hadden een opknapbeurt nodig. 
Kosten € 100,00. Wie draait hier voor op? 
De kerk is bereid deze kosten te betalen. 
 
Het financieel verslag moet op heel korte termijn door de kascommissie 
gecontroleerd worden. Er moet dan ook een Balans en een 
reserveringsoverzicht zijn. 
 
Het kruis op het torentje van de kapel zakt steeds verder achterover. 
Monumentenwacht heeft dit opgemerkt. 

 
De stukjes over vrijwilligers, die door Marlou Schreuder geschreven zijn, 
bundelen en achter in de kerk leggen. 
Goed plan. Ze worden nog herhaald en staan ook op de website. 
 
Waarom zijn er geen misdienaars meer? 
Kinderen willen wel maar de ouders werken niet mee. Het is een vrije 
keuze. 
 
Bordje voor op de kerk, met aanvang tijden diensten, moet volgend jaar 
weer aangepast worden. Misschien een tweede schildje maken en dan 
omwisselen. 
Het kastje voor aan de kerk moet gerepareerd worden. 
 
De haag rond de kapel groeit niet goed. Misschien contact opnemen met 
de gemeente, zij zorgen ook voor de haagjes bij de entrees van het dorp. 
 
Iemand spreekt zijn dank uit om deze productieve vergadering. 
 
Er wordt gevraagd of de kerk een bijdrage wil doen voor de bank rond de 
nieuwe lindeboom. De kerk wil wel een bijdrage doen. 
 
Waarom zijn andere parochies betrokken bij de processies? 
Dit is omdat we in een cluster zijn en de flambouwen worden door het 
cluster gedragen. 
Processie Tienray is ook gezamenlijk. 
 
Grond verkopen van Wijnhoverhof zal door de erflaters nooit bedoeld zijn 
maar dit zal op den duur niet tegen te houden zijn. 
 
Het pad rond de kerk, naar het kerkhof bij de beukenboom komt erg 
omhoog. Kan gevaarlijk worden voor mensen die slecht ter been zijn. 
Verzoek om contact op te nemen met Frank Thiesen, dan kan er 
bekeken worden hoe dit op te lossen. Een mooi gebaar. 
 
SLUITING:  
Het was fijn om samen met de dorpsraad vergaderd te hebben.  
De voorzitter sluit met dank aan allen, voor hun inzet, deze vergadering. 
 
 
Genotuleerd door: D. Nijsen Zegers. 


