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                                          NIEUWJAARSTOESPRAAK 2014 

 

NIEUWSBRIEF THUIS ONTVANGEN? 
 
Geeft u uw naam en adres door aan 
de receptie van Het Parochiehuis:  
t. 573277 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur) 

Beste mensen, 
In deze Nieuwjaarsbijeenkomst begin ik met een woord van 
dank aan u allen voor uw betrokkenheid en uw vrijwillige 
inzet voor de parochie.  
In alle maatschappelijke organisaties is het niet vanzelfspre-
kend dat mensen langdurig beschikbaar zijn. Dat u allen op een 
of andere manier langdurig betrokken bent op en zich inzet voor 
onze parochie is een hoopvol teken en een oprecht woord van 
dank waard. Uw inzet is meestal veel breder dan we kunnen 
zien. We weten geen van allen hoeveel uren daarmee gemoeid 
zijn. Maar met eigen ogen zie ik dat het vaak vele uren zijn. 
 
Participatiemaatschappij  
Als ik in het ziekenhuis kom zie ik regelmatig mensen uit de  
parochie die daar vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen. 
Als ik in verpleeghuis Madeleine ben ontmoet ik mensen uit de 
parochie die daar op vele manieren bijspringen en mensen van 
dienst zijn. In Weijerstaete ervaar ik hetzelfde. Ook in verzor-
gingshuis St. Anna zijn veel parochianen vrijwillig actief in de 
hulpverlening of in de muzikale ondersteuning van de liturgische 
vieringen. Als het gaat over de maaltijdenvoorziening voor thuis-
wonenden zijn mensen uit de parochie hier iedere dag mee  
bezig. Ik constateer dat de participatiemaatschappij al lang een 
praktijk is in onze parochie. Onze geloofsweg gaan we samen, 
waarbij ieders persoonlijke inzet een belangrijke bouwsteen is in 
ons gezamenlijke huis dat we parochie noemen. 
 
Paus Franciscus 
Het afgelopen jaar zijn we getuigen geweest van een belangrij-
ke gebeurtenis waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien, 
maar waarvan we wel voelen hoe inspirerend en betekenisvol 
dit is. Onverwachts nam paus Benedictus het besluit om terug  

te treden. Paus Franciscus laat zich kennen als een eenvou-
dige, bezielende en inspirerende man. Hij is menselijk. Hij blijft 
zichzelf. Hij sluit zich niet op in de bureaucratie van het  
Vaticaan. Hij maakt direct contact met mensen door jongeren 
op te zoeken in de gevangenis, door een bezoek te brengen 
aan de bootvluchtelingen in Lampedusa, door een mevrouw 
op het St. Pietersplein aan te spreken als hij haar herkent en 
haar mee te nemen in de pausmobiel. Met zijn persoonlijkheid 
en zijn aanpak brengt hij de kerk in beweging, roept hij  
enthousiasme op. Opeens is kerk weer geloofwaardig en een 
teken van hoop. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.  
Kerk-zijn, parochie-zijn mag ook vreugdevol en feestelijk zijn. 
 
Veranderingen in de parochie 
Ik hoop dat dit nieuwe enthousiasme ook een rol gaat spelen 
bij een aantal veranderingen die in onze parochie de komende 
tijd plaats zullen vinden. 
 
Uitwerking communicatieplan 
In alle vieringen met Kerstmis trof u een kaart met korte 
informatie over de nieuwe aanpak en invulling van de com-
municatie in onze parochie. Deze nieuwe aanpak is niet uit de 
lucht komen vallen. In de dialoogavonden van het afgelopen 
jaar hebben mensen aandacht gevraagd voor vormen van 
communicatie die aansluiten bij een moderne samenleving. 
Ook werd aandacht gevraagd om ons als parochie met onze 
communicatie niet op te sluiten in onszelf. Dan moet je naden-
ken over een presentatie van de parochie naar een bredere 
samenleving. Dat is toch iets dat steeds meer mensen opmer-
ken. We zullen ons als parochie moeten laten zien. We heb-
ben zoveel in huis wat de moeite waard is en wat werkelijk 
inspirerend is. 

 



Het Parochiehuis  
van Sasse van Ysseltstraat 8  
5831 HD BOXMEER  
(0485) 57 32 77  
secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl 
Rabobanknummer NL21 RABO 0145 7406 25 
 
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 antwoord-
apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.  
De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de 
pastor dringend nodig heeft. 
 

Adressen kerklocaties 
 
H. Petrusbasiliek 
Steenstraat 41 
5831 JA Boxmeer 
 
Sint Jan de Doperkerk 
Bezoekadres en postadres: 
Grotestraat 65 
5836 AC Sambeek 
E kerklocatiesambeek@onzelievevrouweparochie.nl 

 
Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur (tot 
1 febr., daarna op woensdagochtend van 9.00-11.00 uur), 
gastvrouw is mevrouw Ria Arts, t. (0485) 57 16 18.  
 
Sint Corneliuskerk 
Postadres: Sint Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem 

      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 maart verschijnt op vrijdag 28 februari 2014. Kopij voor dit 
nummer dient uiterlijk op zondag 16 februari 2014 op het redactieadres of 
per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd. 
 
Red.: Mieke van Soest (parochiesecretariaat), pastor Bep de Vreede o.carm.  
Verspreiding: Jan de Kock, 
Le Blancstraat 13, 5831 GM  Boxmeer T. (0485) 573876 

 
 
           

  
 
  
 
         

 
AFSCHEID KOSTER FRANS HILCKMANN 

 

 

ROMEREIS VOLGEBOEKT 
 

Naar aanleiding van de mededelingen tijdens de kerk-
diensten in de afgelopen maanden, waarin ook melding 
werd gemaakt van een nieuwe parochiereis naar Rome 

van 18 t/m 23 oktober a.s., hebben zich al zoveel  
parochianen aangemeld dat de Romereis is volgeboekt 

(het maximum aantal personen voor deze reis is 50). 
 

Parochianen die nog aangeven dat zij ook belang-
stelling hebben, worden op een wachtlijst geplaatst. 

Nadere info over de reis (vervoer, logies, programma, 
etc.) volgt in de loop van de komende maanden.  

 
Zie binnenkort ook de nadere info op onze website: 

www.onzelievevrouweparochie.nl 

   

 KLOOSTERBEZINNINGSWEEKEND 
 
 

De Onze Lieve Vrouwe Parochie is aan de Karmel  
toevertrouwd. Het klooster staat naast de basiliek.  
Maar hoe wordt er nu binnen die muren geleefd?  
Ook dit jaar is er de mogelijkheid voor parochianen om een 
‘weekend’ in het klooster te verblijven.  
De gasten kunnen deelnemen aan de gebedsvieringen, de 
maaltijden en de recreatie met de gemeenschap. Daar-
naast zijn er momenten van gezamenlijke bezinning,  
ontmoeting en stilte.  
 

Data: vrij 11 april 17.00 u t/m za 12 april 17.00 uur 
Kosten:  € 25,00 
Aanmelden bij Tjeu Timmermans, pastor en karmeliet  
t. 0485-562156  
e. tjeu.timmermans@onzelievevrouweparochie.nl  

PAROCHIËLE ZAKEN 

 Bij het ter perse gaan van 
deze Nieuwsbrief is de 
dankviering in de basiliek 
voor bijna 34 jaar koster-
schap van broeder Frans 
op zondag 26 januari net 
achter de rug.  
 
In de Nieuwsbrief van 
maart blikken wij nog op 
dit afscheid terug.  

mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl
mailto:kerklocatiesambeek@onzelievevrouweparochie.nl
mailto:tjeu.timmermans@onzelievevrouweparochie.nl


 

 

 

 
 

                              Vervolg Nieuwjaarstoespraak 2014        

Al deze vragen en wensen werden in een workshop 
onder leiding van een communicatiedeskundige ver-
werkt tot het aangereikte communicatieplan. 
 
Aktie Kerkbalans 
De veranderingen in de samenleving hebben er toe 
bijgedragen dat we als parochie de gang van zaken 
met betrekking tot onze noodzakelijk Aktie Kerk-
balans in Boxmeer hebben aangepast. Voor men-
sen was het geen probleem de enveloppen rond te 
brengen, maar het ophalen was zo langzamerhand 
een crime. Wie doet in de avond de deur nog open.  
Het is geen pretje een stortvloed van woorden over 
je heen te krijgen omdat mensen hun kritiek op de 
gang van zaken in het instituut kerk op zo’n moment 
uiten. We hopen natuurlijk dat de Aktie Kerkbalans 
mag profiteren van het hernieuwde enthousiasme in 
de kerk. Dat hopen we natuurlijk ook in de gemeen-
schappen van Sambeek en Vortum-Mullem. 
 
Commissie Gebouwen en Commissie  
Financiën 
Om goed om te gaan met onze gebouwen en met 
onze parochiële gelden, ook onderwerpen die  
tijdens de dialoogavonden uitvoerig aan de orde 
waren, gaan we er van uit dat de commissies die 
hiervoor in het leven zijn geroepen het komende 
jaar ons mogelijkheden en grenzen zullen laten 
zien. Ik vertrouw er op dat we dan in staat zijn  
samen die stappen te zetten die noodzakelijk zijn de 
parochie toekomstgericht te houden.  
 
Opzet jongerengroep 
In het afgelopen jaar hebben we als parochie ook 
verschillende initiatieven genomen jongeren en  
parochie op elkaar te betrekken.  
De maatschappelijke stage, de Kerkennacht, de 
Vaart, het contact met de scholen, het kinderkoor en 
de kinderkerstvieringen, de kinderkerk, de inzet van 
de opleidingsorkesten en de misdienaars zijn hope-
lijk die kleine bolletjes waaruit die klavertjesvier te 
voorschijn komen. Dit jaar beginnen we via de maat-
schappelijke stage met het opzetten van een  
jongerengroep. We hopen hierbij de ouders van de 
vormelingen te betrekken en een werkgroep op te 
zetten die de opbouw van een jongerengroep 
draagt. 
 
Afscheid koster Frans Hilckmann 
Iedereen is inmiddels wel vertrouwd met de informa-
tie dat na bijna 34 jaar broeder Frans vandaag stopt 
als koster van de basiliek. Verheugend is het dat 
zijn taak wordt overgenomen en hopelijk kunnen we 
een klein groepje mensen vormen dat onder leiding 
van Gerard Derix in kan springen wanneer dat nodig 
is. We hebben er bewust voor gekozen broeder 
Frans die aandacht te geven die hij verdient. We 
doen dat over enkele weken.  
 
Pensioen pastor Bep de Vreede 
Als ik benoem dat broeder Frans na vele jaren 
terugtreedt moeten we ook onder ogen zien dat  
pastor Bep de Vreede dit voorjaar haar pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt.   

Wat dit allemaal precies gaat inhouden is op dit  
moment nog niet duidelijk. De werkelijkheid vraagt ons 
hier zorgvuldig naar te kijken en in overleg en gesprek 
te bezien wat dit betekent.  
 
Geloofsweg Samen 
Langzaam maar zeker kom ik nu bij het moment dat ik 
graag en van harte wil benadrukken dat we als paro-
chie een bijzondere situatie kennen. Als parochie  
kennen we de geestelijke ruimte waarin mensen hun 
eigen zoekproces in het leven mogen gaan. We  
kennen de ruimte waarin we in vrijheid onze verbon-
denheid met God en mensen vorm mogen geven.  
We kennen de ruimte ook waarin mensen verantwoor-
delijkheden mogen dragen en vormgeven. We kennen 
onze parochie als een thuis waar we kunnen vieren 
naar onze maat en naar vermogen solidair kunnen zijn 
met mensen in nood. Het is een groot goed dat onze 
parochie een thuis is voor mensen binnen en buiten 
onze parochie. Het is een groot goed dat deze ruimte 
versterkt wordt door de Karmel met z’n rijke traditie in 
spiritualiteit en gerechtigheid. Ik spreek de hoop uit dat 
we met een dankbaar hart en met enthousiasme het 
nieuwe jaar verder vorm geven, fier op wat er is en wat 
we met elkaar doen en leven. De geloofsweg gaan we 
samen in het vertrouwen dat onze parochie de ruimte 
is waarin God zijn toekomst uitzaait in ons. Het is de 
moeite waard om zo als parochie en als parochianen 
kerk present te stellen in onze samenleving dichtbij en 
veraf. 
 
Als parochiebestuur geven we u als dank een boekje 
mee. Het meeste in de parochie en in ieders leven 
voltrekt zich niet in de schijnwerpers maar achter de 
voorkant. Achter de voorkant ligt de ruimte van ieders 
eigen hart waarin liefde, dankbaarheid, kwetsbaarheid 
en pijn aanwezig zijn voor ieder van ons.  
Achter de voorkant zijn we samen, ieder op eigen 
manier het kloppende hart van onze parochie.  
 
Dat we ons gezegend mogen weten met elkaar in 
het jaar dat voor ons ligt. Dat God het ons mag 
geven. Een Zalig Nieuwjaar namens mijn collega  
pastores, het parochiesecretariaat, het parochie-
bestuur en de Karmelgemeenschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjeu Timmermans,  
Pastor teamleider 
 
Zondag 12 januari 
2014 

 



 
 
 

bedragen x € 1.000 

 
 
LASTEN: dankzij een zo zuinig mogelijk uitgavenbeleid dalen de totale kosten met bijna € 10.000,-. 

 
Persoonskosten: 
De persoonskosten betreffen het honorarium en de salarissen van pastores, dirigenten, de parochiesecretaris en de 
vrijwilligersvergoedingen van de overige medewerkers. Medio 2014 bereikt één van de pastorale medewerkers de  
pensioengerechtigde leeftijd. Deze functie wordt niet op dezelfde wijze opgevuld. Vandaar de daling van deze kosten. 
Kerkelijke gebouwen:  
Dit is de huur van de basiliek, de onderhoudskosten en de kosten van verlichting en verwarming van de kerken. 
Rekening houdend met de ervaringscijfers in 2013 is de begroting aangepast aan de gestegen stookkosten. 
In de winter 2013/2014 zal gebruik worden gemaakt van de zogenaamde kinderkerk in Sambeek en de zaal in Vortum 
om stookkosten te besparen. De omvang van deze besparing wordt pas volgend jaar zichtbaar en zal dan hopelijk lei-
den tot een lagere begroting.  
Parochiehuis en begraafplaatsen:  
Dit zijn de kosten van verwarming, verlichting, zakelijke lasten en onderhoud van het parochiehuis en de kosten van de 
begraafplaatsen te Sambeek en Vortum-Mullem. 
Kosten eredienst:  
Onder deze post vallen bijvoorbeeld de uitgaven van kaarsen, misboekjes, kosten van de koren en de bloemen op het 
altaar. In de loop van 2014 zal worden begonnen met het maken van boekjes in eigen beheer. Dit kan een behoorlijke 
besparing opleveren.  
Kosten pastoraal:  
Dit betreft vnl. de kosten van parochieblad, website en de kosten van werkgroepen en eventuele cursuskosten.  
Verplichte en vrijwillige bijdragen:  
Dit zijn de afdrachten van de collecten voor derden (Adventsactie, missie e.d.) en de bijdrage aan het bisdom. 
Beheerskosten:  
Hieronder vallen telefoonkosten, porti, internet, abonnementen, kosten van kopieerapparatuur en computers.  
Bezittingen en beleggingen: 
Hieronder vallen renteopbrengsten, opbrengst van verhuur archiefruimte en opbrengsten van de begraafplaatsen  
Sambeek en Vortum-Mullem. De opbrengst verhuur van het parochiehuis stijgt gestaag.  
 
BATEN: 
Behalve de ‘overige bijdragen’ en de opbrengst van de begraafplaatsen, vertonen de inkomsten een dalende tendens. 
Naast de ingezette bezuinigingen zal in de loop van 2014 naast de Actie Kerkbalans een actie worden gehouden bij de 
die parochianen, die de laatste jaren niet hebben deelgenomen aan de Actie Kerkbalans. Daarnaast zijn twee  
commissies bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om  de exploitatie op termijn weer sluitend te krijgen.   

LASTEN Begroting 
2014 

Begroting 
2013 

Jaarrekening 
2012 

Persoonskosten 147.8 162.2 153.6 

Kerkelijke gebouwen 69.0 62.6 64.1 

Begraafplaatsen en parochiehuis 10.1 8.7 8.3 

Kosten eredienst 15.6 16.5 15.5 

Kosten pastoraal 16.2 16.0 14.1 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 26.2 27.0 29.4 

Beheerskosten 17.1 18.0 14.3 

TOTAAL LASTEN 302.0 311.0 310.7 

        
BATEN       

Bijdrage kerkbalans 85.0 90.0 87.1 

Collecten 27.0 30.0 29.5 

Overige (stipendia, uitvaarten, huwelijk, giften) 30.1 27.0 31.4 

Collecten derden 6.0 6.0 5.2 

Opbrengst  bezittingen en beleggingen 36.5 40.5 51.4 

Begraafplaatsen en verhuur landerijen en gebouwen 12.0 7.0 12.1 

TOTAAL BATEN 196.6 200.5 216.7 

        
TEKORT 105.4 110.5 93.9 

BEGROTING 2014 ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE 



GIFTEN AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING: LAATSTE NIEUWS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden aftrekbaarheid  
Zoals velen van u weten, zijn giften aan kerkelijke 
instellingen en andere goede doelen onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.  
De mogelijkheid voor aftrek van giften pas begint als 
die hoger zijn dan de drempel van 1% van het verza-
melinkomen. Dat verzamelinkomen is alle inkomen 
dat u en uw partner hebben. Om maar een aantal 
voorbeelden te noemen: het inkomen uit onderneming 
of beroep, salaris, AOW-uitkering, pensioen, rente-
inkomsten en opbrengst eigen woning.  
Om  voor de belastingaftrek voor giften in aanmerking 
te komen zonder die 1% drempel  was het tot en met 
2013 nodig, dat u de gift deed in de vorm van een 
periodieke schenking en dit liet vastleggen via de  
notaris. Dat bracht de nodige kosten met zich mee. 
Bovendien moest aan een aantal formaliteiten worden 
voldaan. 
 
Vanaf 2014 kunt u een gift aan de parochie direct 
aftrekken voor de inkomstenbelasting als voldaan 
is aan de volgende voorwaarden: 
1. U legt het vast in de vorm van een overeen-

komst met de parochie. 
2. De gift wordt  regelmatig en voor minimaal  
  5 achtereenvolgende jaren (dus minimaal van 
  2014 tot en met 2018) gedaan. 
3. De gift is elk jaar ongeveer hetzelfde. 
4. De parochie levert u geen tegenprestatie (bijv. 

vrijstelling van de vergoeding voor kerkelijke 
diensten). 

5. Bij overlijden vervalt de verplichting tot het  
  betalen. U kunt in de overeenkomst laten  
  opnemen dat de verplichting tot het betalen van 
  de gift ook vervalt als uw inkomen daalt, omdat 
  u bijv. werkloos of invalide bent geworden. 
 
Hoeveel belasting scheelt het u?  
Dat is niet voor iedereen gelijk. Afhankelijk van uw 
inkomen kan dat in bepaalde gevallen oplopen tot  
50% van het bedrag van de gift. Ook is het van  
belang of u verder nog giften heeft. Als u in 2013 op 
uw aangifte kunt zien dat u ruim boven de drempel 
van 1% zit, is het mogelijk minder interessant.  
 
Wat kan dit voor de parochie betekenen?  
Wij hopen en verwachten uiteraard wel, dat u - als u 
hieraan meedoet  – de parochie laat delen in uw voor-
deel en de bijdrage verhoogt. Anders is alle moeite 
voor de parochie voor niets.  
 
Bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar de 
penningmeester en u hoort van ons: 
(penningmeester@onzelievevrouweparochie.nl). 
 
Bellen naar Het Parochiehuis kan ook:  
0485 573277.  
Op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur is de 
penningmeester aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Het steunpunt Sambeek van de Onze Lieve Vrouwe 
Parochie werd jarenlang bemand door de heer Wil 
Derks. Wil heeft met enthousiasme alle werkzaam-
heden op het steunpunt uitgevoerd, waarbij hij ook de 
administratie van het kerkhof verzorgde. Er kon altijd 
een beroep op hem worden gedaan.  
 
Omdat Wil vertrokken is uit Sambeek, heeft hij per 
1 januari 2014 zijn werkzaamheden op het steunpunt 
beëindigd. Wij wensen Wil en zijn vrouw Thea alle 
goeds toe op hun nieuwe stek in Overloon.  
 
Door het vertrek van Wil was er een vacature ontstaan 
voor zijn functie.  
Het parochiebestuur heeft mevrouw Ria Arts  
bereid gevonden om de functie van Wil op het 
steunpunt over te nemen.  
Wij wensen Ria veel succes toe met de voor haar 
nieuwe werkzaamheden! 
 
Openingstijd steunpunt Sambeek 
We hebben met Ria afgesproken dat de openingstijd 
van het steunpunt tot 1 februari op DONDERDAG-
OCHTEND van 8.30 uur tot 11.00 uur blijft en  
vanaf 1 februari op WOENSDAGOCHTEND van 
9.00 uur tot 11.00 uur.   
Mocht de openingstijd verder gaan veranderen, laten 
we u dat uiteraard tijdig weten.  
 

Het parochiebestuur  

NIEUW GEZICHT OP  
 

STEUNPUNT SECRETARIAAT SAMBEEK 

 

Mevrouw Ria Arts 
 

(foto: Frans van der 

Heijden) 

Deze gegevens zijn ontleend aan de website  van  

de Belastingdienst. Ga naar Belastingdienst-privé  ->  

Relatie, familie, gezondheid   ->  Giften  -> Periodieke 

giften.   

HULPACTIE FILIPIJNEN (zie ook onze website!) 
Vanuit de Nederlandse Karmelfamilie en -parochies is alleen 
al via het Nederlands provincialaat en de missieprocuur in 
Almelo ruim € 75.000,-  rechtstreeks bij de Karmelbroeders 
in de Filippijnen aangekomen. 
 

Zij schrijven ons: ‘Door Uw steun zijn veel mensen geholpen 
in hun eerste noodzakelijke behoeften zoals, voedsel, kle-
ding, medische hulp en tijdelijk onderdak. Wij zijn U heel erg 
dankbaar dat u het ons mogelijk maakt dienstbaar te kunnen 
zijn aan al deze mensen met wie wij ons verbonden voelen’.  
 

Namens de Filipijnse medebroeders, 
Ben Wolbers, karmeliet, prior provinciaal en  
Arie Kuil, karmeliet, missiesecretaris              



      

 

    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 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

zo   2 februari 10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor + Kinderkerk 
Opdracht van de Heer 
Maria Lichtmis 
Lucas 2,22-40 

zo   9 februari 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor 5
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,13-16 

vr 14 februari 10.30 uur Woord- en  
Communieviering 

Samenzang met 
instrumentalisten 

i.v.m. 50-jarig jubileum  K.V.O.  
St. Martha, Boxmeer 

za 15 februari 19.00 uur Woord- en  
Communieviering 

samenzang verzorgd door de werkgroep 

zo 16 februari 10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor 6
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,17-32 

za 22 februari 19.00 uur Familieviering    met aandacht voor stap 2 voor-
bereiding Eerste Communie 

zo 23 februari 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor 7
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,38-48 

zo   2 maart 10.30 uur Eucharistieviering Eigen koor en  
instrumentalisten 

Carnavalsmis 
8

e
 zondag jaar A 

wo  5 maart 19.00 uur Eucharistieviering samenzang Aswoensdag, begin Veertigdagen-
tijd 

zo   9 maart 10.30 uur Eucharistieviering Bunskoor Eerste zondag Veertigdagentijd 
50-jarig priesterfeest pater Jos 
Boermans o.carm. 

za 15 maart 19.00 uur Woord- en  
Communieviering 

samenzang verzorgd door de werkgroep 

zo 16 maart 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor Tweede zondag Veertigdagentijd  
Matteus 17,1-9 

wo 19 maart 18.45 uur Eucharistieviering samenzang St. Jozef 

          

Elke zaterdag 
Weijerstaete / 
Symfonie 

17.30 uur Eucharistieviering Elsendonckkoor viering voor bewoners  
Weijerstaete 

 
17 november  Matthijs Jansen 
     Admiraal de Ruijterweg 118 huis, Amsterdam 
  
22 november Malakai van Dijk 
      Zandseveldweg 10,  St. Anthonis 
  
22 december  Miguel Gomez Corbacho  
     Hendrikstraat 3, Boxmeer     
 
Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders en wensen hen met  
elkaar een mooie toekomst en alle goeds.  
    
                         Foto: dopeling Miguel met zijn ouders 

 
DOOPVIERINGEN IN DE ST. PETRUSBASILIEK 



 
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

DIENSTEN IN DE KERKEN 

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

zo 2 februari   9.00 uur Eucharistieviering Schola Opdracht van de Heer 
Maria Lichtmis 
Lucas 2,22-40 

za  8 februari 19.00 uur Eucharistieviering samenzang 5
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,13-16 

zo 16 februari   9.00 uur Eucharistieviering Dameskoor 6
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,17-32 

za 22 februari 19.00 uur Eucharistieviering samenzang 7
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,38-48 

za   1 maart 18.00 uur  !! Eucharistieviering M.m.v. school / 
Semper Unitas 

Carnavalsmis 

wo  5 maart 19.00 uur Aswoensdagviering Schola Aswoensdag 

za   8 maart 19.00 uur Eucharistieviering Dameskoor Eerste zondag Veertigdagentijd 
Matteus 4,1-11 

zo 16 maart   9.00 uur Eucharistieviering Schola Tweede zondag Veertigdagen-
tijd 
Matteus 17,1-9 

wo 19 maart 
in de basiliek 

18.45 uur Eucharistieviering samenzang St. Jozef 

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem 

DATUM TIJDSTIP SOORT VIERING KOOR BIJZONDERHEDEN 

zo   9 februari 9.00 uur Eucharistieviering koor 5
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,13-16 

zo 23 februari 9.00 uur Eucharistieviering koor 7
e
 zondag jaar A 

Matteus 5,38-48 

zo  2 maart 10.30 uur Carnavalsviering 
Woord- en  
Communieviering 

koor m.m.v. VGT 

wo 5 maart 
basiliek (en zie 
ook Sambeek) 

19.00 uur Eucharistieviering samenzang Aswoensdag, begin Veertig-
dagentijd 

zo  9 maart 9.00uur   koor Eerste zondag Veertigdagentijd 
Matteus 4,1-11 

wo 19 maart 
in de basiliek 

18.45 uur Eucharistieviering samenzang St. Jozef 

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer: 
 
5 december   Ans Hendriks          Beatrixstraat 5       Boxmeer  66 jaar 
7 december   Bets van der Westerlaken-Loonen Wilhelminapassage 40   Boxmeer   85 jaar 
13 januari   Riet Wolvers-Willems         Jan Petersstraat 36        Boxmeer 82 jaar
     
 

In de St. Corneliuskerk te Vortum-Mullem: 

 

17 december  Mieneke Jans-Jenneskens        Madeleine, Velgertstr.1  Boxmeer   90 jaar   

 

In crematorium Venray: 
 
10 januari    Diny Bekking-Raben                         Sweelinck 52                   Boxmeer   86 jaar  

UITVAARTDIENSTEN 

God draagt hen 
nu verder op  

handen.   
 

Mogen zij rusten 
in vrede. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL  

Bovenstaande informatie, maar dan uiteraard mooier vormgegeven, was te lezen op de kaart die we rondom de 
Kerst- en Nieuwjaarsvieringen in alle boekjes van onze parochie ingestoken hadden. Op de achterkant stond aan-
gegeven van welke mix aan communicatiemiddelen we gebruik gaan maken. Aan deze vooraankondiging  lag het 
inmiddels door het bestuur vastgestelde communicatieplan ten grondslag.  
  
Op basis van de missie van onze parochie hebben we in het communicatieplan vastgesteld WAT we aan WIE, 
HOE en vanaf WANNEER willen communiceren.  
 

Wat willen we vertellen? Wat is onze boodschap? 
In onze parochie is iedereen welkom, we zijn als zodanig zeer laagdrempelig. Saamhorigheid staat bij ons hoog in 
het vaandel, waarbij aandacht en zorg voor elkaar een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Inhoudelijk bieden wij 
ruimte voor vragen en verdieping, waarbij we ons realiseren dat ook twijfel daarin een plek mag hebben. Kortom: 
samen, jong en oud, zoeken wij naar spirituele inspiratie. 
 

Wie willen we dat vertellen? 
Onze doelgroep bestaat uit eenieder van onze parochiegemeenschap, met daarin specifieke aandacht voor de vrij-
willigers, ouders met hun nog jonge kinderen, de jeugd, jong volwassenen en de ouderen. Daarnaast behoren ons 
inziens ook aanverwante organisaties en overige belangstellenden uit de samenleving die géén deel uitmaken van 
onze parochie tot onze doelgroep.  
 

Hoe gaan we communiceren? 
Om onze communicatie te optimaliseren gaan we de volgende mix van communicatiemiddelen inzetten: 
  

 de al bestaande website www.onzelievevrouweparochie.nl 

 

 digitale nieuwsberichten, gekoppeld aan de website, verspreid via de mail 

 

 een full colour kwartaalblad, breed verspreid, met daarin o.a.: inspirerende artikelen, pastoraal verhaal, 

overwegingen, reacties n.a.v. de actualiteit, foto’s, ingezonden artikelen, informatie vanuit het bestuur/
parochievergadering/beraden, oecumenisch aanbod, Karmelaanbod, boeken- en CD tips, etc…  

  Om de kosten te kunnen dekken zullen hierin ook advertenties worden opgenomen.  
 

 Een maandelijkse “dienstregeling” op papier, verspreid zoals de huidige Nieuwsbrieven 

 

 een eigen app voor onze parochie, via welke kort actueel nieuws verspreid wordt 

 

 misschien vanaf 2015 een eigen facebookpagina.   

 
 Wanneer worden de nieuwe communicatiemiddelen geïmplementeerd? 
 
Onze prioriteit gaat uit naar het overstappen op het nieuwe kwartaalblad in combinatie met de maandelijkse dienst-
regeling én de uitbreiding van de website met de digitale nieuwsberichten.  
 

 Ons streven is het eerste kwartaalblad in de nieuwe vormgeving uit te brengen in juni 2014. Of dit lukt hangt 

af van het moment waarop de nieuwe redactie compleet is. Vervolgens zal dit blad in de maanden s 
  september, december, maart en juni uitkomen. 
 

 De invoering van de maandelijkse dienstregeling gaat z.s.m. in. Wanneer dit lukt vanaf maart, zal de 

Nieuwsbrief oude stijl die in maart uitkomt óók al een kwartaalfunctie hebben. 
 

 Wanneer de nieuw te formeren redactie voor de website compleet is, wordt gestart met het inrichten van de 

digitale nieuwsberichten. Daarvoor zal een e-mailbestand opgezet moeten worden van eenieder die deze 
digitale nieuwsberichten wil ontvangen.  

Communicatie…….we gaan het anders doen! 
We zoeken vrijwilligers, zoals redactieleden. Doe je ook mee? 

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van februari. 

http://www.onzelievevrouweparochie.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Vervolg uitwerking communicatieplan 

 
Belangstelling of vragen? 
Voor vragen óf het kenbaar maken van uw belangstelling kunt u via een mail naar het parochiesecretariaat in 
contact komen met Emilie van der Heijden. Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, wordt er binnen één 
week contact met u opgenomen.  
 

Met vriendelijke groet, namens het Parochiebestuur,  

Emilie van der Heijden 

 

HOOGSTE PRIORITEIT……. HET FORMEREN VAN DE TWEE NIEUWE 
REDACTIES! 
Voor beide redacties zoeken we drie vrijwilligers. Om de verwachtingen helder te 
maken zijn in onderstaand schema de benodigde vaardigheden omschreven. 

  Aantal Profiel voor de gezamenlijke leden van de redactie: 

Redactie kwartaalblad 3 pers. Taalvaardig: in staat een artikel te schrijven én de eind- 
redactie te verzorgen 
Creatief: aandragen van ideeën voor inhoud en vormgeving 
Computervaardig: in staat te kunnen werken met het digita- 
le format (geen extra specifieke scholing nodig) 
Grafische ervaring is wenselijk, maar geen noodzaak 
Communicatief: i.v.m. contacten met mogelijke auteurs 
voor een artikel, de adverteerders en externen 
Goed kunnen samenwerken 

Redactie website en  
digitale nieuwsberichten 

3 pers. Taalvaardig: in staat eindredactie te verzorgen 
Creatief: aandragen van ideeën voor inhoud en vormgeving 
Computervaardig: scholing van o.a. Dreamweaver nood- 
zakelijk, wordt door parochie gefaciliteerd. 
Communicatief: i.v.m. contacten met de aandragers van de 
informatie 
Goed kunnen samenwerken 

Chris Hendriks heeft zich vele jaren, altijd op de  
achtergrond, ingezet voor zaken die het kerkelijk 
leven betreffen. 
Hij verzorgde nauwgezet de administratie van het 
kerkhof in Boxmeer en ook langdurig de leden-
administratie. Hij was op de achtergrond binnen en 
buiten de parochie bij verschillende andere  
activiteiten betrokken.  
Om hem voor een moment uit de achtergrond weg te 
halen, werd hij in het zonnetje gezet en wel door de 
kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
  
Deze onderscheiding was aangevraagd in de periode 
dat paus Benedictus terugtrad en paus Franciscus 
werd gekozen. Daardoor duurde het even voordat de 
onderscheiding werkelijk werd toegekend, maar  
daarmee is Chris de eerste in onze parochie die een  
onderscheiding van Paus Franciscus heeft ontvangen.  
 
Passend bij Chris werd hem de onderscheiding uitgereikt in kleine kring op 29 november 2013.  

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR CHRIS HENDRIKS 

 



“Nog even doortrappen!” 

Interview met Marta Kusters en Jan van Dijk 

 

 
 

 
 
 

“Het raakt je immers als voor jou bekende mensen in 
Sambeek komen te overlijden. De werkgroep Avond-
wake is een fijne club mensen, we delen veel met 
elkaar. Families hebben soms voorkeuren voor be-
paalde vrijwilligers van de groep, maar dat is onder-
ling ook goed bespreekbaar”. Marta is het eerste aan-
spreekpunt van de werkgroep en daarmee verant-
woordelijk voor de algehele organisatie van de avond-
wake. Nu ze niet meer actief is in het arbeidsproces 
(ze was 35 jaar werkzaam in het basisonderwijs in St. 
Anthonis) is daar meer ruimte voor. In de avondwake 
is vooral het openingswoord een belangrijke taak van 
een werkgroeplid, omdat daarin de overledene her-
dacht wordt. 
Marta: “De avondwake is een gelegenheid tot ont-
moeting van alle betrokkenen bij de overledene. Het 
is een mooie vorm om mensen de gelegenheid te ge-
ven afscheid te nemen, niet alleen uit religieus, maar 
ook uit sociaal-maatschappelijk oogpunt. Het is een 
cruciaal moment in iemands leven, de kerk moet voor-
al de deur hiervoor open houden en een uitvaart niet 
te smal maken. Twee geformaliseerde diensten kan 
nog, maar voor veel mensen is een avondwake + een 
uitvaartdienst + een crematie teveel van het goede. 
En de tendens is nu eenmaal dat er meer crematies 
zijn dan begrafenissen. Gelukkig is hierover een open 
gesprek met het pastoraal team mogelijk”. 
 

 
Ondersteuning vanuit het pastoraal team 
Op 29 april 2013 is er een bijeenkomst geweest met 
het pastoraal team en de leden van de werkgroep 
Avondwake/Rouwverwerking van Sambeek en  
Weijerstaete (de leden van Vortum-Mullem waren he-
laas verhinderd). Daarbij zijn de ervaringen van de 
afgelopen tijd uitgewisseld, zijn tendensen gesigna-
leerd en is gesproken over de toekomst.  
In een op 4 november 2013 gehouden vervolgoverleg 
zijn de lezingen, teksten en liederen van de avond-
wakedienst en de keuzevrijheid die de werkgroep- 
leden hierin hebben besproken. Marta: “Er is een 
range van mogelijkheden met betrekking tot de sym-
bolen die in een avondwake kunnen worden gebruikt.  

Marta Kusters en Jan van Dijk zijn een bijzonder 
paar dat op vele fronten actief is in de Onze Lieve 
Vrouwe parochie vanuit de kerklocatie Sambeek. 
De redactie sprak met hen over hun ervaringen 
met de vele vrijwilligersactiviteiten.  
 
MARTA is lector, lid van het dames- en gemengd 
kerkkoor, lid van de werkgroep Avondwake en het 
Liturgisch Beraad, ze maakt deel uit van het team dat 
de St. Jan de Doperkerk poetst en is inzetbaar voor 
de Actie Kerkbalans.  
 
Lector 
Halverwege de 80-er jaren is Marta als lector begon-
nen. De lectoren werken op toerbeurt, meestal 1x per 
maand, soms 2x per maand. Tijdens de viering helpt 
Marta ook wel de misdienaars, bijv. als de Eerste 
Communicanten mee de mis mogen dienen. En soms 
komt het voor dat ze zowel in het koor zingt als de 
lezing verzorgt. Dat vindt ze zelf erg onrustig  en 
daarom brengt Marta nog maar eens onder de aan-
dacht dat de lectorengroep al langer op zoek is naar 
versterking! Vrijwilligers van andere parochielocaties 
zijn daarbij ook van harte welkom. Een uitwisseling 
van vrijwilligers tussen de parochielocaties zou een 
goede zaak zijn, vindt Marta. Het maakt de vrijwil-
ligersgroepen minder kwetsbaar.  
 
Jongerenkoor / dameskoor 
Eind jaren zeventig werd Marta lid van het jongeren-
koor. In die tijd werden bij de dirigent thuis de jonge-
renmissen samengesteld. Marta: “De teksten en lie-
deren werden heel bewust uitgezocht, want je wilde 
iets anders kiezen dan het gebruikelijke. Zo hoorde 
het lied ‘Waar blijft u met uw wonderen?’ tot het voor-
keursrepertoire”. 
 
Marta’s vader heeft nog zijn 55-jarig jubileum bij het 
herenkoor gevierd. Toen hij eind 1981 overleed werd 
Marta lid van het dameskoor. Ze is er ook nog een 
poosje voorzitter van geweest. “Maar ik vond het leu-
ker om geen bestuursfunctie te hebben. Van zingen 
krijg ik energie, ik kom altijd met goede zin van de 
koorrepetitie thuis. Het is ook een fijne manier om de 
eucharistie te beleven. Zingend komen de teksten 
beter bij me binnen. Het koor heeft in de eucharistie 
een mooie ondersteunende functie. Vanuit de  
muziekcommissie zoeken we de geschikte liederen 
bij de viering. In samenwerking met organist Erik van 
den Berg en dirigent Debora Jansen komen we zo 
vaak tot een hele mooie dienst”.  
 
Werkgroep Avondwake 
Vanuit haar mens- en kerkbetrokkenheid is Marta in 
1987 gestart in de werkgroep Avondwake, toentertijd 
onder leiding van pater Gelens. In die jaren werden 
steeds meer leken bij de kerk betrokken. Marta kon 
toen nog niet direct inschatten wat de werkzaam-
heden voor haar zouden betekenen, maar allengs 
kwam ze erachter dat het vooral dankbaar werk is.  

 



  

 

Vervolg interview met Marta Kusters en Jan van Dijk 

(vrijwilligers kerklocatie Sambeek) 

  

Er zijn geen beperkingen in de lezingen en de mu-
ziek, als e.e.a. maar passend is. Ook bij de werk-
groep Avondwake zou een uitwisseling van werk-
groepleden van de drie kerklocaties een goede zaak 
zijn. Je hebt dan een bredere groep om op te leunen, 
want een avondwake komt altijd onverwacht en moet 
in je overige activiteiten worden ingepast. Er is altijd 
wel iemand niet beschikbaar of op vakantie”. 
 

Liturgisch beraad 
Het liturgisch beraad is voortgekomen uit de paro-
chievergadering en functioneert als ‘denktank’ op 
liturgisch gebied. Liturgie is het vieren van het leven 
in al zijn verschillende dimensies. Het beraad bouwt 
in samenspraak met de parochianen, de parochiever-
gadering en de werkgroepen, koren, dirigenten en 
pastores een liturgisch beleid op. Tevens is het  
medeverantwoordelijk voor het initiëren, uitdragen en 
evalueren van dit beleid. 
In dit beraad, dat onder leiding staat van pastor Bep 
de Vreede, houdt Marta zich samen met de overige 5 
leden van het beraad bezig met: 

 het plan voor de vieringen door het jaar heen; 

 onderzoek naar de mogelijkheden om als paro-

chie zelfstandig vieringenboekjes te gaan  
    maken d.m.v. een op te richten redactieraad en 
    het opzetten van een parochiële liturgiebiblio- 
    theek; 

 de uitwerking van speciale vieringen en activitei-

ten in samenwerking met de Activiteitencommis-
sie. 

 
Poetsgroep St. Jan de Doper 
Samen met nog andere dames is Marta een paar 
keer per jaar in de kerk aanwezig om het nodige 
poetswerk te verrichten.  

 

Aktie Kerkbalans 
Marta is ook altijd bereid om de enveloppen van de 
Kerkbalans bij de parochianen van Sambeek te be-
zorgen en weer op te halen. Hiervoor bestaat in 
Sambeek nog een groep van 21 vrijwilligers. 
 
Overige vrijwilligersactiviteiten 
Naast deze parochiële activiteiten is Marta vrijwilliger 
op Madeleine (leest ze voor) en is ze “maatje” voor 
twee mensen op St. Anna. Daarnaast geeft ze extra 
aandacht aan enkele mensen in Sambeek.  
Marta over deze mantelzorgactiviteiten: “Het kost me  
geen energie, want ik krijg er veel voor terug”. Alle 
diaconale taken ziet ze als een mooie dagvulling: 
“Een beetje voor ’n ander en een beetje voor ons-
zelf”. Marta en Jan houden elkaar wat dat betreft 
gaande. 
 
JAN is lid van het parochiebestuur en van de paro-
chievergadering en hij is koster. Naast deze parochi-
ële taken is Jan ook algemeen bestuurslid en lid van 
de werkgroep communicatie van de SWOGB (vanuit 
de KBO).  

Dit doet hij sinds medio 2006. De werkgroep komt 
maandelijks bijeen om o.a. te bespreken welke 
artikelen er op de SWOGB-pagina van het  
Boxmeers weekblad moeten komen.  
Daarnaast begeleidt Jan als vrijwilliger de hobby-
activiteiten op donderdagochtend op Madeleine en 
is hij al 9 jaar vast zwemmaatje van Paul van  
Delen uit Boxmeer. 
 

Parochiebestuur / Parochievergadering 
Hoewel Jan eigenlijk niet zo betrokken was bij de 
kerk, werd hij vanuit een KBO-bijeenkomst bena-
derd voor het parochiebestuur van Sambeek.  
Omdat hij dit zag als een mogelijkheid om in  
Sambeek meer mensen te leren kennen, zegde hij 
toe en nam hij de taak van vice-voorzitter op zich. 
Vrij snel na zijn aantreden kwam de parochiële 
samenwerking tussen Boxmeer, Sambeek en 
Vortum-Mullem op gang. Toen op 1 september 
2011 de fusie van de Onze Lieve Vrouwe parochie 
een feit werd, vond Jan - ondanks zijn toen 68-
jarige leeftijd - dat hij gehoor moest geven aan het 
verzoek om als ‘ervaren’ locatiebestuurder nog een 
nieuwe termijn te willen aanvaarden, zodat er niet 
een totaal nieuw en onervaren fusiebestuur moest 
worden gezocht. Hij is inmiddels halverwege de 
zittingstermijn van 4 jaar en is tweede penning-
meester naast penningmeester Sietze Dijkstra. 
Evenals zijn medebestuurders heeft Jan q.q. ook 
zitting in de parochievergadering.  
 

Koster 
In samenwerking met Piet Smolders, Gerrit Jennis-
kens en Mario Botden en op toerbeurt verricht Jan 
sinds enkele jaren de kosterstaken in de St. Jan de 
Doperkerk. Bij voorkeur als Marta ook in de kerk is, 
omdat ze dan moet zingen of lector is. Aan de 
hand van een draaiboek heeft Jan zich de kosters-
taken eigen gemaakt. Daarnaast noemt Jan zich 
de ‘duvelstoejager’ van kerklocatie Sambeek,  
omdat hij vanwege bovengenoemde functies als 
eerste aanspreekpunt wordt gezien. Zo pleegt hij, 
vaak in samenwerking met Wim Klaassen, ook 
allerlei onderhoudsklussen. 
 
Jan en Marta delen een gezamenlijke passie:  
lange afstandsfietsen en wandelen. 
Zo fietsten zij in 2009 en in 2012 helemaal naar 
Santiago en liepen zij in 2013 het Pieterpad. 
Het zijn dus sportieve doorzetters! Toen zij op weg 
gingen naar Santiago en na een kleine 10 kilome-
ter in Overloon werden begroet door een vriendin, 
werden zij verwelkomd met de woorden: ”Nog even 
doortrappen!” (zie bijgaande foto). 
 

Marta en Jan, wij hopen dat jullie ook in  
parochieel verband nog een hele poos  
willen blijven ‘doortrappen’!  
Dank voor jullie grote inzet en het informatieve 
gesprek. Hopelijk werkt het inspirerend. 



 

  

NIEUWE DUBBELEXPOSITIE IN HET PAROCHIEHUIS 

Op 7 januari jl. is in Het Parochiehuis een nieuwe expositie ingericht van schilderijen van  
Bozena Uitenhoven-Bednarska en van beelden van Toos Noy-Fleuren.  
De expositie is te bezichtigen tot en met 27 februari. Hieronder stellen de beide dames zich 
aan u voor: 
 
Bozena Uitenhoven-Bednarska 
Ik ben 58 jaar oud en ik kom oorspronkelijk uit Polen. Sinds 1994 woon ik in Boxmeer met mijn echtgenoot  
ario. Ik werk inmiddels 11 jaar met heel veel plezier in het Karmelietenklooster in Boxmeer. 
In Polen heb ik een kunstopleiding gehad. Ik heb vroeger veel ontwerpen gemaakt, zoals reclameaffiches, be-
drijfslogo’s en zelfs billboards. Uiteraard heb ik daarnaast veel geschilderd. Ik ben tevens directrice geweest van 
een cultureel centrum. 
Sinds 2004 schilder ik alles wat in mijn hoofd opkomt. Daarbij gebruik ik verschillende technieken. Mijn voorkeur 
gaat uit naar zonsondergangen en landschappen. 
Inmiddels heb ik een aantal exposities gehad. Ik heb ook meegedaan aan diverse kunstwedstrijden. Zo nu en 

dan krijg ik werkopdrachten. 

Voor eventuele vragen en suggesties ben ik bereikbaar via telefoonnummer 0485 575674.  
Mijn e-mailadres is: bozena1956@hotmail.com 

 

Toos Noy-Fleuren 
Ik ben geboren in Cuijk (Vianen) en woon alweer 40 jaar in de gemeente Boxmeer. Ik ben graag creatief bezig 
en heb veel verschillende cursussen gedaan. 
Toen ik 23 jaar geleden naar de kunsteducatie De Meander ben gegaan en voornamelijk met klei (grove cha-
motte) in aanraking kwam, wist ik dat ik hiermee voor langere tijd wilde gaan werken.   
Ik heb les gehad van Sias Fanoembi, vooral in ruimtelijke vorming. Van Marcel Joosten leerde ik portretten ma-
ken. In andere cursussen leerde ik weer verschillende technieken. 
Inmiddels heb ik zelf al 15 jaar cursussen gegeven, momenteel nog 1x per week. Velen hebben van mij al beel-
den gekocht, maar toch is dit de eerste keer dat ik exposeer. Ik vind het namelijk nogal moeilijk om beelden af 
te staan. 
Voor meer informatie ben ik telefonisch bereikbaar op: 0485 578 615. 

 
Openingstijden dubbelexpositie 
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de receptie van 9.00 tot 12.00 uur van maandag t/m 

vrijdag, maar niet tijdens vergaderingen en koorrepetities en evenmin op zaterdagen en zon- en/of feestdagen. 

Om te weten of u terecht kunt is het raadzaam even contact op te nemen met de receptie van Het Parochiehuis 

(t. 0485 573277).  

 

 

De exposanten stellen het zeer op 

prijs als u een reactie op hun werken 

wil schrijven in de daarvoor  

bestemde boekjes! 

 

 

Van harte welkom in  

Het Parochiehuis! 

 

Van links naar rechts:  
Toos Noy-Fleuren en  
Bozena 
Uitenhoven-Bednarska 

mailto:bozena1956@hotmail.com

