
 

 

Wanneer de thuissituatie voldoende is losgelaten, er 
openheid is gegroeid voor wat zich aandient tijdens de 
reis, komt de wandelaar, de fietser, de pelgrim, lang-
zaam maar zeker in de situatie dat hij zich leert verhou-
den met wat er allemaal in zijn binnenkamer, zijn ziel, 
speelt. De confrontatie met deze eigen binnenkant is 
noodzakelijk om onder ogen te zien wat er werkelijk 
speelt, welke heimelijke of minder heimelijke verlangens 
en belangen er spelen; wat de diepste drijfveren zijn die 
ons doen en laten bepalen. Goed rond kijken in de eigen 
binnenkamer, in de eigen ziel, maakt ons ook vertrouwd 
met alles wat in de binnenkamer aanwezig is. Het brengt 
inzicht en zelfkennis. Dat is ook het begin van wijsheid. 
Een wijs mens is een mens die goed inzicht heeft in 
zichzelf en daarom anderen kan verstaan en kan advise-
ren. Hij weet onderscheid te maken tussen wat van be-
lang is en wat niet van belang is. Een wijs advies helpt 
de ander zijn weg te gaan, zijn keuze verantwoord te 
nemen en in de keuze ook verantwoordelijkheid te ne-
men voor de consequenties van zijn keuze.  
 
Wanneer de fase van de zelfconfrontatie heeft geleid tot 
zelfinzicht en zelfkennis kan weer vooruitgekeken wor-
den. Het einddoel van de wandeling, van de pelgrims-
reis, komt in het vizier. Er wordt uitgekeken naar het mo-
ment van aankomst. De vreugde om wat er onderweg 
gebeurd is wordt gevierd in de aankomst. In dankbaar-
heid wordt uitgedrukt dat de reis, ook de reis naar bin-
nen, goed is verlopen. Het geeft vertrouwen en moed 
het leven van alle dag weer op te pakken. In het moment 
van aankomst speelt de terugkeer naar huis al door. Met 
alle ervaringen van onderweg kan het leven thuis weer 
opgepakt en vorm gegeven worden, maar wel vanuit een 

rijkere ervaring en meer zelfinzicht. De ervaringen van 
onderweg hebben het leven veranderd en verrijkt.  

 

De Kerkennacht: 
een nacht om je te laten raken en richting te vinden in je leven 

In Boxmeer en omgeving wordt de wandelaar of de fiet-
ser door middel van wegwijzers geholpen het juiste pad 
te volgen voor de verschillende uitgezette wandel- en 
fietsroutes. Als wandelaar of als fietser is het plezierig 
goede wegwijzers te hebben die duidelijk aangeven in 
welke richting het wandelpad of het fietspad loopt. Iede-
re wandelaar of fietser weet hoe belangrijk deze wegwij-
zers zijn, zeker als de wandelroute of de fietsroute ver-
der gaat dan de vertrouwde omgeving.  
 
Als mensen uit Vortum-Mullem, uit Sambeek of Box-
meer naar Santiago de Compostella wandelen of fietsen 
komen ze al heel gauw in een situatie dat de route niet 
vanzelfsprekend bekend en vertrouwd is. Kaarten, rou-
tebeschrijvingen, markeringen en wegwijzers zijn dan 
belangrijke en noodzakelijke gidsen om de weg verder 
te kunnen gaan en het vertrouwen te houden dat het 
einddoel bereikt wordt. De wandelaar of de fietser gaat 
de weg. Hij houdt het einddoel in het vizier. Hij moet 
daarbij wel op splitsingen en kruisingen van paden en 
routes de juiste richting aanhouden.  
 
Pelgrimsreis 
Als iemand zo’n lange wandeling of fietstocht maakt, 
sommigen spreken van een pelgrimsreis, spelen zich in 
deze mens verschillende fasen af. De eerste fase in de 
wandeling of de fietstocht is meestal de fase van het 
loslaten van je thuissituatie. Dat kost tijd. Iedere dag 
langer onderweg maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is 
je thuissituatie los te laten om je te kunnen richten op je 
doel, om open te zijn voor wat zich al wandelend aan-
dient en er door geraakt te worden. Loslaten maakt 
open voor het mooie van de natuur, voor ontmoetingen 
met mensen, voor wat er gaande is in de eigen binnen-
wereld. Loslaten biedt de ruimte om geraakt te worden. 

In deze editie: 

 De Kerkennacht (bijdrage pastor TjeuTimmermans) p. 1 en 3  

 Foto-expositie p. Huub Welzen o.carm.    p. 2 

 Diensten in de kerken, doopvieringen, uitvaarten p. 4 en 5 

 Kind en Kerk: terugblik Eerste Communie/Vormsel p. 6 

 Onze Lieve Vrouwe parochie in cijfers    p. 7 en 8 

 Parochianen op de fiets naar Santiago    p. 8 

 



  

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

PASTORAAL TEAM  

tjeu.timmermans@onzelievevrouweparochie.nl 
bep.devreede@onzelievevrouweparochie.nl 

wijnenjo@onzelievevrouweparochie.nl 

Colofon 
De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de Onze Lieve 
Vrouwe parochie en treft u ook aan op de website van 
de Onze Lieve Vrouwe parochie. 
  
Uw bijdrage aan de Nieuwsbrief is van harte welkom. De 
redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen 
niet of verkort weer te geven.  
 
De editie van juli/augustus 2013 verschijnt op vrijdag 
28 juni 2013. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op 
zondag 16 juni 2013 op het redactieadres of  per e-mail 
bij de redactie te zijn ingeleverd. 
 
Redactie: Mieke van Soest (parochiesecretariaat),  
pastor Bep de Vreede o.carm. 
Verspreiding: Jan de Kock, 
Le Blancstraat 13, 5831 GM  Boxmeer  
T. (0485) 573876 
 

Nieuwsbrief thuis ontvangen? 
Geeft u uw naam en adres door aan de receptie van 
Het Parochiehuis! 

Het Parochiehuis  
van Sasse van Ysseltstraat 8  
5831 HD BOXMEER  
(0485) 57 32 77  
secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl 
Rabobanknummer 14.57.40.625 
 
Openingsuren receptie 
Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur. 
Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet  
bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het  
antwoordapparaat. U wordt zo spoedig mogelijk terug-
gebeld.  
De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u 
de pastor dringend nodig heeft. 

   
  1 juni   Opening Vaart in basiliek; ‘inzingen van de Vaart 
    op Wilhelminaplein m.m.v. Boxmeerse koren 
  2 juni   Vaartzondag 
  3 juni   Informatieavond Vormsel kinderen gr. 7 Boxmeer 
  4 juni   Verg. KBO bezoekgroep; verg. Zonnebloem B.  
  5 t/m 12 juni Pastor Bep de Vreede afwezig (Rome) 
  9 juni   Eerste Communie Boxmeer 
10 juni   Ouderavond Vormsel Sambeek    
16 juni   Vaderdag; deadline Nieuwsbrief juli/augustus 
17 juni   Werkgroep Woord– en Communieviering 
18 juni   Ouderavond Vormsel Boxmeer        
22/23 juni   Kerkennacht 
22 juni   Sint Janskransenwijding Sambeek 
23 juni   Sint Jansviering Sambeek; afsluiting Kerkennacht 
                   en seizoen in basiliek Boxmeer 
24 juni   Parochievergadering  
29 juni   Start zomervakantie zuid; pastor Jo Wijnen 
    wegens vakantie afwezig van 1 t/m 28 juli  

               THEMA: GODS GEHEIM GENIETEN 
 
In de zomermaanden zijn in Het Parochiehuis foto’s 
van pater Huub Welzen tentoongesteld. De redactie 
laat hem graag over zijn hobby fotografie aan het 
woord:  
 
“In 2008 ben ik naar Santiago de Compostella gefietst. 
Om herinneringen aan die fietstocht vast te houden heb 
ik een goedkope camera gekocht. Ik heb toen mijn eer-
ste foto’s gemaakt. Vandaaruit heeft zich langzaam een 
hobby in fotografie ontwikkeld. 
 
Zowel wat betreft het maken als het bewerken van foto’s 
ben ik volkomen autodidact. Een belangrijke stap was 
het maken van een twee uur durend PowerPoint pro-
gramma over het evangelie van Marcus met voordracht 
van Tine Ruysschaert. 
 
De foto’s gaan voor het merendeel over planten, bloe-
men en bomen die ik op wandelingen en fietstochten 
zie. Het gaat over de kleuren van de herfst, de bijzonde-
re gezichten van de winter, de bloesems van de lente 
en de zomer. Onze kloostertuin, de planten en bloemen 
in huis en de versieringen van de bloemengroep van de 
Petrusbasiliek bieden prachtige mogelijkheden.  
 
Schoonheid is voor mij een verwijzing naar een diepere 
werkelijkheid geworden. Soms verbind ik de foto’s met 
thema’s van het christelijk geloof. Dat ik dat mag doen is 
voor mij een bron 
van vreugde.  
 
Een aantal foto’s en 
teksten is gebun-
deld in het fotoboek 
Gods Geheim Ge-
nieten dat bij de 
expositie ter inzage 
ligt. 
 
Reacties in het gas-
tenboek van de ex-
positie zijn welkom”.  

PAROCHIЁLE AGENDA 

FOTOEXPOSITIE PATER HUUB WELZEN 
O.CARM. IN HET PAROCHIEHUIS 
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Op 26 april jl. was de jaarlijkse lintjesregen. Het was 
feestelijk druk in het gemeentehuis. Ieder die met een 
smoesje naar het gemeentehuis was gelokt kreeg lang-
zaam maar zeker in de gaten dat het wel een om een 
onderscheiding kon gaan.  
 
Dan is het moment daar dat burgemeester Van Soest 
iedereen welkom heet en aankondigt wie een koninklij-
ke onderscheiding ontvangen. Op dat moment wordt 
duidelijk dat er verschillende mensen uit onze parochie 
lid of ridder in de Orde van Oranje Nassau worden. Ze 
ontvangen hun onderscheiding voor hun maatschappe-
lijke en soms ook kerkelijke inzet.  
 
Het parochiebestuur en het pastorale team  
feliciteren ieder die een koninklijke onderscheiding 
heeft ontvangen als blijk van waardering voor zijn 
of haar inzet. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op zo’n lange wandeltocht, op zo’n lange fiets-
tocht, op zo’n pelgrimsreis, worden mensen 
enorm geholpen door goede wegwijzers en goede 
gidsen. Zo’n lange wandeltocht, zo’n pelgrimsreis, 
is ook een beeld van het leven van iedere mens. 
Dan is het nog duidelijker hoe belangrijk het is op 
onze levensreis goede gidsen te hebben om qua 
fysieke en psychische gezondheid, qua geestelij-
ke en religieuze gezondheid onze levensreis goed 
te kunnen volbrengen; de goede wegen te vinden 
en de juiste richting in te slaan. Soms ook om, na 
omwegen, weer op het goede spoor te komen, 
zodat het einddoel van onze levensreis weer in 
het vizier komt. 
 
Kerkennacht 
Niet ieder heeft de mogelijkheid zo’n lange wan-
deltocht  of zo’n lange fietstocht naar Santiago de 
Compostella te maken. Dat hoeft ook niet omdat 
ieder op zijn eigen manier zijn weg door het leven 
zoekt. In onze parochie houden we in het week-
end van 22 en 23 juni een kerkennacht. Deze ker-
kennacht biedt wellicht een moment waarop je stil 
kunt staan bij wat er in je eigen leven allemaal 
aanwezig is. Deze kerkennacht is misschien een 
halteplaats op je korte of langere levensreis om 
na te denken wat je belangrijk vindt of om te erva-
ren dat je de juiste richting voor je leven hebt ge-
kozen. In deze kerkennacht hoef je niets. Je mag 
aanwezig zijn en ervaren wat je raakt. Dat is mooi 
en belangrijk. Als je geraakt wordt geeft dat rich-
ting aan je leven, omdat je als vanzelfsprekend 
vanuit die geraaktheid wilt leven. 
 
Of je nu jong bent of oud, ieder moment kunnen 
wij mensen geraakt worden door iets of door ie-
mand; ook door God. Dat is mooi en geweldig. 
Deze geraaktheid maakt het leven mooi en be-
trokken. Deze geraaktheid zoekt zijn weg en vindt 
richting gaandeweg in het leven. Dat ons leven 
een mooie pelgrimsreis is waarop we voortdurend 
ervaren dat we mensen zijn die geraakt kunnen 
worden en zo onze weg door het leven mogen 
gaan.  

 

Inmiddels heeft u over het Kerkennachtprogramma kun-
nen lezen in de Nieuwsbrief van mei, op onze website 
en via  artikelen in het Boxmeers Weekblad (7 en 28 
mei jl.). Op 11 en 18 juni zullen daarin nog 2 artikelen 
met nadere info verschijnen. Ook zult u vlaggen aan de 
kerk en posters op de kerklocaties gaan ontwaren. De 
locale radio-  en tv-uitzendingen zullen eveneens 
aandacht aan Kerkennacht besteden.   

Zoals pastor Tjeu Timmermans hiervoor al heeft 
aangegeven hopen wij dat u zich geraakt zult voelen 
door wat de 4 deelnemende kerklocaties u in Kerken-
nacht graag aanbieden. Wij  hopen op een grote 
opkomst voor dit oecumenische evenement, dat in de 
provincie Noord-Brabant verder alleen door Breda wordt 
georganiseerd (en dichterbij in Gelderland door Nijme-

gen).  Zie: www.onzelievevrouweparochie.nl  

LAAT U VERRASSEN DOOR WAT DE KERK IN HUIS 
HEEFT! ER IS VAN ALLES TE ZIEN EN TE BELEVEN! 

 

Vervolg voorpagina: Kerkennacht 
(door pastor Tjeu Timmermans) 

 

Van harte proficiat met de  
Koninklijke onderscheiding! 

 

 PROGRAMMA KERKENNACHT 21/ 22 juni  



     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    DIENSTEN in de KERKEN  

  Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer 
 

 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  woensdag       zaterdag 
 08.00 uur Viering rond de psalmen    08.00 uur Viering rond de psalmen  12.00 uur 
 12.00 uur Stilteviering       09.00 uur Eucharistieviering    Viering rond 
 18.45 uur Eucharistieviering      12.00 uur Stilteviering     Karmelregel 
            18.45 uur Gebedsviering    

  Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer 

 
 

   Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek 

 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

vr 31 mei 18.45 uur Eucharistieviering   Maria bezoekt Elisabeth 
Maria visitatie 

za  1 juni 19.00 uur Eucharistieviering Boxmeers 
Vocaal En-
semble 

Opening Boxmeerse Vaart 
m.m.v. H. Bloedsgilde 
20.00 uur inzingen Vaart 
op Wilhelminaplein 
m.m.v. Boxmeerse koren 

zo  2 juni 10.30 uur Eucharistieviering Buns- en 
Pauluskoor 

Sacramentsdag 
m.m.v. H. Bloedsgilde + 
de Vaartprocessie 

zo  9 juni 10.30 uur Eucharistieviering   Eerste Communie 

za 15 juni 19.00 uur Woord- en Communie-
viering 

samenzang verzorgd door de werk-
groep 

zo 16 juni 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor 11
e
 zondag door het jaar 

za 22 juni Vanaf 
20.00 uur 
- 3.00 uur 

Activiteiten in het ka-
der van Kerkennacht 

Geraakt door 
 … de sfeer 

Zie informatie elders 

zo 23 juni 10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor en 
Pauluskoor 

Afsluiting Kerkennacht + 
seizoen + koffiedrinken 

zo 30 juni 10.30 uur Woord- en Communie-
viering 

Werkgroep 
samenzang 

13
e
 zondag 

Begin schoolvakanties 

zo   7 juli 10.30 uur Eucharistieviering samenzang 14
e
 zondag 

zo 14 juli 10.30 uur Eucharistieviering samenzang 15
e
 zondag 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

zo   2 juni   9.00 uur Eucharistieviering Gemengd koor Sacramentsdag 

za   8 juni 19.00 uur Eucharistieviering samenzang 10
e
 zondag door het jaar C 

zo 16 juni   9.00 uur Eucharistieviering samenzang 11
e
 zondag 

za 22 juni  Vanaf 
 16.00 uur 

Activiteiten in het 
 kader van Kerken-
nacht 

Geraakt door … 
respect voor 
elkaar 

Zie informatie elders 

   18.30 uur St. Janskransen- 
wijding 

    

zo 23 juni  10.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor St. Jan de Doper 
Patroonsfeest + koffie-
drinken 

zo 30 juni    9.00 uur Woord- en Commu-
nieviering 

Werkgroep 
samenzang 

  

zo   7 juli    9.00 uur Eucharistieviering samenzang 14
e
 zondag 

za 13 juli  19.00 uur Eucharistieviering samenzang 15
e
 zondag 

 



 
 
  Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem 

 
 
STARTVIERING NIEUWE SEIZOEN: ZO 25 AUG. 10.30 u  in basiliek; OVERIGE LOCATIES GEEN VIERINGEN!  

  
 

 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

zo 9 juni   Viering vervalt i.v.m. 
activiteiten Fanfare 
Sint Cornelius 

    

za 22 juni 14.00 – 
16.00 uur 

Activiteiten in het kader 
van Kerkennacht 

Geraakt door 
… zang, 
dans, muziek 

Zie informatie elders 

zo 23 juni   9.00 uur Eucharistieviering koor 12
e
 zondag door het jaar C 

zo 14 juli   9.00 uur Eucharistieviering samenzang 15
e
 zondag 

 

DOOPVIERINGEN 

Vervolg diensten in de kerken 

De geboorte van een kind is een groot wonder, een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. 
Datgene, wat voor jou waardevol is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook  
datgene, waar je in gelooft. 
Als ouders kun je ervoor kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze 
gemeenschap van geloven, onze ‘geloofsweg samen’ De doop is de eerste stap op die weg die we samen willen 
gaan.  
 
WILT U UW KIND LATEN DOPEN? 
Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Stuur ons een e-mailbericht of bel met ons parochiesecretariaat, dan 
kan in goed overleg tot een concrete afspraak voor de voorbereiding en doopviering gekomen worden.  
Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar: t. 57 32 77  en ook via e-mail: 
secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl    
U kunt ook een doopaanvraagformulier invullen via de website van de parochie: www.onzelievevrouweparochie.nl   
 

In de Petrusbasiliek, Boxmeer zijn gedoopt: 
 
  5 mei  Sven Arts    Michiel de Ruijterstraat 5, Boxmeer  
19 mei   Lizzy van der Linden  Carmelietenstr West 17, Boxmeer    
26 mei  Dhaymi van de Geer  Loonseweg 4, Holthees      
   Dashion Stiell     Professor Huijbersstraat 221, Nijmegen   
26 mei   Saar Kersten    Groenling 57, Boxmeer  

 

Foto: doop tweeling Niels en 
Julie Ebben te Vortum-Mullem 
op 17 februari 2013 

UITVAARTEN 

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerkloca-
ties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als geloofsge-
meenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de 
Hand van God.  
 
Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven 
door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige 
gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledene ken-
den tot steun en troost zijn in het gemis. 

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer 
 

27 april Fons Lamée, St Jozefstraat 1/E  87 jaar 
 

Avondwake in de Elsendonck/Weijerstaete 
 
11 mei Regina Scheepers-van Boxtel  95 jaar 

 
Mogen zij rusten in vrede 

 

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl
http://www.onzelievevrouweparochie.nl/


 

 
   

KIND en KERK  

Eerste Communie Boxmeer 9 juni 10.30 uur 
Na een mooie voorbereiding is het dan zover. Op 9 juni 
doen 26 kinderen uit Boxmeer de Eerste Communie. 
Ze hebben hard gewerkt, zo ook de ouders. Onder lei-
ding van de ouders hebben de kinderen de opdrachten 
uit het werkboek gemaakt, de ouders hebben de vierin-
gen voorbereid, de kinderen hebben voorgelezen en  
gezongen en deelgenomen aan rondleidingen door de 
kerk. De kerkversiering ziet er schitterend uit en aan het 
misboekje wordt de laatste hand gelegd door onze 
maatschappelijke stagiaire. Nu het weer nog. 
 
Kinderkoor: 
vanaf 5 september weer! 
Het koor is fantastisch gegroeid: 
niet alleen in aantal kinderen, 
maar ook in enthousiasme en in 
muzikale ontwikkeling.  
Op 22 mei verzorgde het koor 
een uitvoering in Gennep, voor 
de bewoners van Dichterbij.  
Op 28 mei lieten de kinderen in het Parochiehuis aan 
hun ouders horen wat ze het afgelopen jaar allemaal 
geleerd hebben.  
 
Nieuwe repetitiedag 
Na de vakantie gaat het koor door op DONDERDAG, 
van 16.00 tot 17.00 uur. Ook dan werkt het toe naar 
zo’n mooie kinderkerstviering als vorig jaar en naar een 
eindoptreden.  
  
De repetities starten op donderdag 5 SEPTEMBER. 
Weet je nu al dat je meedoet? Meld je aan:  
mariettewijnhoven@hotmail.com 

 

Reactie van een ouder 
uit Sambeek op de 

Communieviering:  

Wij willen graag iedereen 
bedanken voor alle voor-
bereidingen die gemaakt 
zijn voor de communie, 
maar vooral voor de 
prachtige viering in de 
kerk. 

De muziek, het weer, de 
versieringen, de prachti-
ge kindvriendelijke 
dienst: alles klopte! 

Ik geloof dat de kinderen 
in ieder geval ervan ge-
noten, ze zijn enorm in 
het zonnetje gezet, en zo 
hoort het! 

 

Vormsel Boxmeer november 2013 
Op 3 juni was de info-avond voor de kinderen die volgend 
jaar in groep 8 zitten. Er is verteld over de voorbereiding 
en over de betekenis van het Vormsel.  

Na de zomervakantie gaat de voorbereiding van start. 
Het werkboek is bijgewerkt en de kinderen zullen nog 
nauwer bij de invulling van de familievieringen betrokken 
worden.  

Ouderavond 

Mocht u uw kind willen opgeven voor de voorbereiding, 
neem contact op met het parochiehuis of raadpleeg de 
website. De ouderavond waarop de taken worden ver-
deeld en de groepjes worden samengesteld, is op dins-
dag 18 juni, van 20.00 tot circa 21.30 uur in Het Paro-

chiehuis. 

Terugblik Eerste Communie Sambeek 12 mei 2013 

 

 Eerste Communie Vortum-Mullem 19 mei 2013 



ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE IN CIJFERS  

 

bedragen x € 1.000 

 
 
TOELICHTING:  
Zoals blijkt uit de cijfers,  is het tekort over 2012 binnen de begroting gebleven. Dit ondanks de eenmalige inci-
dentele lasten van de fusie van meer dan 11 duizend euro. Als gevolg van lagere lasten en incidentele  baten 
konden deze extra kosten binnen de begroting worden opgevangen. Om de cijfers vergelijkbaar te maken zijn 
de lasten en baten van de toren van Sambeek uit de cijfers over 2011 gehaald.  
 
LASTEN  
 
Persoonskosten 
De persoonskosten betreffen het honorarium en de salarissen van pastores, dirigenten, de parochiesecretaris 
en de vrijwilligersvergoedingen van de overige medewerkers. De lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.  
  
Kerkelijke gebouwen, parochiehuis en begraafplaatsen 
Dit is de huur van de basiliek, de onderhoudskosten en de kosten van verlichting en verwarming van de kerken 
en het parochiehuis. Ook het onderhoud van de begraafplaatsen valt hieronder. De kosten zijn binnen de  
begroting gebleven. 
 
Kosten eredienst en pastoraat 
Onder de post eredienst vallen de uitgaven van kaarsen, misboekjes, kosten van koren en bloemen op het  
altaar. Door een zuinig beleid vielen deze kosten lager uit dan begroot. De kosten pastoraat omvatten voorna-
melijk de kosten van het parochienieuws, de website  en de kosten van de werkgroepen en cursuskosten. De 
overschrijding op de begroting is vooral het gevolg van de omstandigheid, dat naast de nieuwsbrief op de web-
site ook de nieuwsbrief op papier wordt verspreid. Dit punt is bij de gehouden evaluatie aan de orde gesteld.  

LASTEN Jaarrekening 
2012 

Begroting 
2012 

Jaarrekening 
2011 

Persoonskosten 153.6 152.4 145.1 

Kerkelijke gebouwen 64.1 65.0 77.5 

Begraafplaatsen en parochiehuis 8.3 8.7 6.9 

Kosten eredienst 15.5 18.9 18.3 

Kosten pastoraal 14.1 10.5 16.6 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 24.2 25.6 27.7 

Afdracht collecten derden 5.2 8.0 5.4 

Beheerskosten 14.3 20.3 20.5 

Incidentele lasten fusie 11.4   12.2 

TOTAAL LASTEN 310.7 309.4 330.2 

        

BATEN       

Bijdrage kerkbalans 87.1 90.0 85.8 

Collecten 29.5 35.0 33.6 

Overige (stipendia, uitvaarten, huwelijk, giften) 31.4 31.5 32.9 

Collecten derden 5.2 8.0 5.4 

Opbrengst  bezittingen en beleggingen 51.4 43.5 45.6 

Begraafplaatsen en verhuur landerijen en gebouwen 12.1 7.0 12.0 

Incidentele baten     7.7 

TOTAAL BATEN 216.7 215.0 223.0 

        

TEKORT 94.0 94.4 107.2 



 
 
 

 
Verplichte en vrijwillige bijdragen 
Dit omvat de afdracht aan het bisdom inclusief de solidariteitsbijdrage en de bijdrage voor ondersteunende  activiteiten  
op dekenaal niveau. De bijdrage aan het dekenaat is in 2012 deels vervallen. 
 
Beheerskosten 
Dit zijn voornamelijk de telefoonkosten, porti, internet, abonnementen, papier, de kosten van de kopieerapparatuur en 
computers. Door een zuinig beleid vielen de kosten lager uit dan de begroting.  
 
Incidentele lasten 
De fusie van de parochie bracht een aantal incidentele eenmalige lasten met zich mee. Dit betreft onder meer de nota-
riskosten om de eigendommen van de parochies over te schrijven naar de nieuwe parochie. Als gevolg van lagere 
lasten en meevallende opbrengsten konden deze kosten binnen de begroting worden opgevangen.  
 
 
BATEN 
  
Bijdrage kerkbalans en collecten  
Het streefbedrag van de actie bijdrage kerkbalans (kerkbijdrage, gezinsbijdrage) is bijna 
gehaald, ten opzichte van 2011 was sprake van een stijging. De opbrengsten uit collecten 
bleven achter bij de begroting, ook ten opzichte van vorig jaar was sprake van een daling. 
Deze trendmatige daling doet zich reeds een aantal jaren voor.  

 
Overige opbrengsten  
Het merendeel van deze opbrengsten zijn de bijdragen voor de uitvaarten, daarnaast zijn de opbrengsten van de  
offerblokken en de stipendia  een belangrijk bestanddeel. De opbrengsten zijn redelijk stabiel geweest in 2012. 
 
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen  
Hieronder vallen de renteopbrengsten en de opbrengsten van obligaties. De post is eenmalig positief beïnvloed met 
rond € 6.000 doordat de winst bij verkoop van een obligatiefonds als resultaat is genomen en door een systeem-
wijziging in de verantwoording van de rentespaarrekening. De rente over het lopende  jaar wordt opgenomen, daardoor 
werd eenmalig tevens een deel van de rente van vorig jaar verantwoord.  

 
Begraafplaatsen, huur landerijen en gebouwen  
Dit betreft de opbrengst van de verhuur van de archiefruimte, de opbrengsten van de begraafplaatsen Sambeek en 
Vortum-Mullem en de pachtopbrengsten. Deze opbrengsten waren voorzichtig begroot en vielen in werkelijkheid hoger 
uit.  

 
 

 

 

VOORBEREIDINGEN FIETSTOCHT NAAR SANTIAGO  
DOOR PAROCHIANEN UIT VORTUM-MULLEM 

 

Op 17 maart jl. hebben Toon Gerrits, Noud van Bree en Peter  
Ebben de pelgrimsmis bijgewoond die ieder jaar wordt gehouden 
in de kathedraal van Roermond voor pelgrims die dit jaar lopend of 
fietsend naar Santiago de Compostella reizen. Na afloop van deze 
bijzondere viering ontvingen zij de zegen voor een behouden reis 
en konden zij het grootste reliek van de Heilige Jacobus buiten 
diens begraafplaats in Compostella vereren. Ook hebben zijn hun 
eerste stempel in het zogenoemde Credencial laten zetten. 
 
Op zondag 26 mei zal ook in de eucharistieviering van 9.00 uur in 
de St. Corneliuskerk in Vortum-Mullem aan de drie mannen de 
zegen worden gegeven, waarna op 3 juni hun fietstocht naar San-
tiago zal beginnen. 
Zij hebben zich 3 jaar op deze tocht voorbereid en verheugen zich 
op de ontmoetingen met andere pelgrims en de plaatselijke bevol-
king en de afwisseling in het landschap. Ze realiseren zich dat ze 
geconfronteerd zullen worden met steeds veranderende weersom-
standigheden en het iedere dag zoeken van een onderkomen voor 
de nacht. Maar alle drie zeggen zij: “Wij zijn er klaar voor!” 

Op de foto v.l.n.r.:  

Peter Ebben, Noud van Bree en Toon Gerrits

 

Vervolg Onze Lieve Vrouwe parochie in cijfers 

 


