
PAROCHIEVERGADERING 26-09-2022 

 

AGENDA 

1. Opening door pastoor Frank Lemmens 

2. Voorstellen gespreksleider de heer Jan Claassen 

3. Bijpraten door de vicevoorzitter, Theo de Kort 

4. Financieel verslag door de penningmeester, Stephan Horsten 

5. Bespreken enkele voornemens uit het beleidsplan m.b.t. samenwerking tussen de torens 

6. Pauze 

7. Vragen en opmerkingen vanuit de vergadering 

8. Sluiting 

 

1. OPENING DOOR PASTOOR FRANK LEMMENS 

 

2. VOORSTELLEN GESPREKSLEIDER DE HEER JAN CLAASSEN 

 

2. BIJPRATEN DOOR DE VICEVOORZITTER THEO DE KORT 

Personele zaken  

Vertrokken leden pastoraal team 

 pastor Monic Jansen   per 1 sept. 2018 

 pastor Paulien van Bohemen  per 1 nov. 2020 

 pastor Sjack Willemen   per 1 jan. 2021 

 Renée von der Fuhr   per 1 aug. 2021 

 

Nieuwe leden van het pastorale team 

Pastor Peter Derks 

Eva van der Vorst – Hermans, dankzij een sponsoring van de Zusters van Liefde 

  



Vrijwilligers 

Grote dank aan de inzet en energie van al onze vrijwilligers.  

We herdenken hen van wie we helaas afscheid hebben moeten nemen. 

 

Bestuur 

Nieuw bestuurslid Hans Pessers 

 

Begraafplaatsen 

1. Goirke 

2. Hasselt 

3. Loven / Besterd 

4. Gershwin 

Voor al onze begraafplaatsen geldt dat er hard gewerkt is aan het onderhoud. Ook daarvoor dank 

aan de betrokken vrijwilligers. 

 

Gebouwen 

Kerkgebouwen 

1. Vredeskerk: verkocht op 1 oktober 2020 

2. Goirkese kerk: nieuwe zaal is in gebruik genomen 

3. Petrus Donderskerk 

4. Lucaskerk: nieuwe zaal is bijna klaar voor gebruik. Zonnepanelen op het dak geplaatst. 

5. Montfortkerk: in het voormalig parochiecentrum is nu een huisartsenpraktijk gevestigd 

 

Overige gebouwen, o.a. 

1. Pastorie Vredeskerk 

2. Pastorie Goirkestraat 70 

3. Pastorie Montfort 

4. Pastorie Hoefstraat 

5. Parochiecentrum Lage Witsiebaan, 2 woonhuizen; worden verkocht na 

afrondingverbouwing Lucaskerk 

6. Con Amore, Lambert de Wijsstraat 

7. Twee appartementen Statenlaan 

8. Woonhuis Lage Witsiebaan 114 



Energie 

In 2021 uitgegeven aan energie:  € 49.503 

Verwachting voor 2022: tenminste € 100.000. Mogelijk zelfs in de richting van € 150.000 

Grote zorgen. 

Parochiebestuur zal drastische maatregelen moeten nemen! 

 

4. FINANCIEEL VERSLAG DOOR DE PENNINGMEESTER STEPHAN HORSTEN 

 

 

 

 

 

 

2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015.

€ € € € € € €

Resultaat -167.565 -190.028 -167.877 -206.283 -256.232 -310.121 -371.247

45,14% 58,98% 45,22% 55,56% 69,02% 83,53% 100,00%

Mutatie resultaten 22.463 -22.151 38.406 49.949 53.889 61.126

R.K. PAROCHIE ZALIGE PEERKE DONDERS

2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015.

€ € € € € € €

Opbrengsten

Kerkelijke baten 225.820 225.226 292.202 344.635 351.757 365.442 379.183

Vermogensbaten 181.258 179.930 176.100 147.985 145.267 135.202 148.859

407.078 405.157 468.302 492.619 497.024 500.644 528.042

Mutatie opbrengsten 1.921 -63.145 -24.317 -4.405 -3.620 -27.398

R.K. PAROCHIE ZALIGE PEERKE DONDERS

2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015.

€ € € € € € €

Kerkelijke baten

Kerkbijdragen 127.111 133.424 142.251 156.293 163.114 166.141 177.214

Collecten 35.198 27.678 68.604 70.986 88.972 86.970 77.735

Stipendia 4.637 8.629 6.328 6.812 8.127 9.572 9.783

Huwelijken 2.450 0 1.025 2.230 3.765 1.080 5.605

Uitvaarten 39.224 40.786 47.015 57.907 66.820 69.469 82.930

Offerblok/kaarsengeld 2.486 3.241 5.450 6.584 6.661 8.216 8.095

Overige bijdragen 14.715 11.469 21.529 43.823 14.299 23.994 17.822

225.820 225.226 292.202 344.635 351.757 365.442 379.183

Vermogensbaten

Verhuur 126.162 122.700 115.622 86.642 79.603 60.656 62.146

Begraafplaatsen 55.095 57.231 60.304 61.142 63.794 65.178 66.334

R.K. PAROCHIE ZALIGE PEERKE DONDERS



 

 

 

5. BESPREKEN ENKELE VOORNEMENS UIT HET BELEIDSPLAN MBT 

SAMENWERKING TUSSEN DE TORENS.  

Inleiding 

De problemen waar wij in onze parochie tegen aan lopen zijn geen nieuwe problemen.  Eén parochie 

met verschillende voordeuren. Toch blijkt als we een beetje verder kijken dat er volop zaken samen 

gedaan worden.  

Beleidsplan 

We focussen op twee beleidsvoornemens. 

De parochie blijft zoeken naar verbinding tussen de verschillende torens en met de 

omringende parochies, met het bisdom. Bondgenoten kunnen ook gevonden worden bij 

andere religies, maatschappelijke organisaties, de gemeente en in de wijk. 

De parochie stelt zich ten doel om mensen met elkaar te verbinden, om hen bij te staan in 

het leven van alledag, bij scharniermomenten in hun leven en daar waar hulp nodig is. Zij 

zoekt actief en creatief naar wegen om dit mogelijk te maken en brengt dat bijeen in een huis 

van bermhartigheid. 

Bovenstaande voornemens bevatten een oprecht verlangen, maar het is wellicht wat groots 

verwoord. Wij, gewone mensen, hebben iets wat meer tastbaar is nodig. 

Gerard Stevelink 

Wat denkt u van het idee van een parochiedag voor alle parochianen en welke activiteit zou daar 

geschikt voor zijn? We doen al veel centraal: doop, eerste communie, vormsel, telefonische 

bereikbaarheid, noodtelefoon, kerkbijdrage, nieuwsbrief, vrijwilligersdag. Toch blijken onze torens 

klein bastions. Hoe kunnen we meer naar elkaar toe bewegen? 

We denken dan aan: 

2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015.

€ € € € € € €

Personeelskosten 221.856 252.711 267.750 320.923 319.448 309.234 336.581

Aantal FTE's 3,9 4,7 4,9 6,2 6,2 5,9 5,9

Kerkelijke en overige gebouwen

- Jaarlijks terugkerend onderhoud 19.096 23.361 20.848 43.290 31.469 34.846 22.670

- Energiekosten 49.503 47.321 43.245 40.885 43.885 50.925 56.467

- Zakelijke lasten en verzekeringen 26.007 31.927 27.198 22.831 16.329 23.843 28.766

- Voorziening en/of afschrijving 85.550 84.170 63.775 61.818 62.750 64.350 70.788

- Overige kosten 3.240 5.758 9.279 7.428 6.120 6.642 9.082

183.396 192.537 164.345 176.252 160.553 180.605 187.773

Kosten 567.292 590.401 631.738 694.627 748.594 806.504 887.521

Mutatie kosten -23.108 -41.338 -62.888 -53.967 -57.910 -81.017

R.K. PAROCHIE ZALIGE PEERKE DONDERS



- Parochiedag: met een lunch, een lezing, in groepen verder spreken, borrel 

- Gezamenlijke fietstocht 

- Maar ook aan activiteiten voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld een rollatorrace of een 

scootmobielparcours 

Verder zullen we ook moeten gaan kijken welke activiteiten we met de wijk kunnen ondernemen. 

De aanwezigen reageren met een terugblik op de vrijwilligersbijeenkomst vorig jaar: een fietstocht 

(of autotocht) langs de verschillende kerken en parochiecentra die onze parochie rijk is, met allerlei 

activiteiten en voldoende ruimte voor een praatje met mensen die je niet dagelijks tegenkomt. Er 

worden ook nieuwe activiteiten geopperd. Bijvoorbeeld: uitwisseling van koren. Er zijn koren die al 

aangegeven hebben het leuk te vinden om ook eens in een andere kerklocatie te zingen. 

Peter Derks 

Welk moment zou geschikt zijn voor een gezamenlijke viering voor de gehele parochie? 

We hebben torens met verschillende kleuren, verschillende manieren van vieren, van omgaan met 

elkaar. Toch zien we dat er steeds meer samengewerkt wordt, ook op werkgroepniveau. Als het gaat 

om vieringen kunnen we kleine stappen zetten. Bijvoorbeeld: een thematische viering die op alle 

torens op dezelfde dag gehouden wordt. Een volgende stap zou dan kunnen zijn om één viering in 

één kerk te houden, zoals we dat ook hebben gedaan met het priesterjubileum van pastoor Frank 

Lemmens. We zouden dan kunnen denken aan een paar maal per jaar en dan wellicht op wisselende 

locaties. Uit de zaal klinkt het verzoek om goed na te denken over wat dit voor sommige ouderen zal 

betekenen. Er wordt namelijk opgemerkt dat voor een aantal ouderen geldt dat dergelijke 

wisselingen niet wenselijk zijn, deels omdat dergelijke veranderingen mensen uit balans zouden 

brengen en deels omdat voor sommigen mensen geldt dat zij minder mobiel zijn en niet makkelijk 

naar een ander locatie kunnen komen. Dat laatste zou op te lossen zijn door te kijken naar 

mogelijkheden om vervoer te regelen. Verder wordt nog opgemerkt dat we in de toekomst wellicht 

geen keus meer hebben en misschien standaard op slechts één plek kunnen vieren, vooral als we de 

parochie gezond willen achterlaten voor de jeugd. Als we niet kunnen ontkomen aan kerksluitingen 

dan kunnen we er nu misschien maar beter mee experimenteren. En: mensen hechten zich aan een 

gemeenschap, niet per se aan een gebouw. Slotgedachte: waar één of twee in zijn naam aanwezig 

zijn… 

Geert Eijsbouts 

Welke gezamenlijke activiteiten kunnen we organiseren voor de koren? Binnen de toren Frater 

Andreas zijn een aantal koren gestopt. Recent is er weer een opzet gemaakt voor een uitvaartkoor, 

dat is heel fijn. Is iedereen al bekend met het Regenboogkoor? Het is een zogenaamd whatsapp-

koor: je wordt lid van de whatsappgroep en via de groep wordt een oproep gedaan ‘wie heeft er zin 

om mee te zingen?’. 

Kunnen de koren komen tot een gezamenlijk moment, om elkaar te leren kennen? We zouden dan 

kunnen denken aan een aantal workshops waaraan men zou kunnen deelnemen. Denkt u met ons 

mee? 

Eva vd Vorst 

Met een groep vrijwilligers, een denktank, is gestart met het organiseren van activiteiten voor 

jongeren. Jongeren komen steeds minder vaak naar de kerk. Hoe komt dat? We zijn niet alleen de 

kinderen kwijt, maar ook de generaties daarboven. Als we het hebben over jongeren in de kerk, dan 

hebben we het niet per se over jongeren in de viering. Welke ideeën zijn er in de zaal? Kunnen we 

jongeren enthousiasmeren voor diaconale activiteiten in de wijk? Kijk goed naar welke activiteiten in 

het verleden goed hebben gewerkt, zoals bijvoorbeeld het appelflappen bakken en verkopen voor de 



Taizé-reis. Taizé: hoe kan het toch dat jongeren daar nog altijd in grote getallen naar toe getrokken 

worden. Waardoor worden zij daar geraakt? Gaat het om kwaliteit? Gaat het om de ontmoeting? 

 

6. PAUZE 

 

7. VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE VERGADERING 

In de pauze hebben de aanwezigen vragen kunnen inleveren. Alle briefjes met vragen worden 

verzameld en zullen in de komende tijd door bestuur en team beantwoord worden. Voor een deel zal 

dat op persoonlijke basis gebeuren en voor een deel zullen de vragen middels de nieuwsbrief 

beantwoord worden. Twee van de briefjes worden voorgelezen: 

- Hoe worden nieuwe vrijwilligers ingewerkt? 

- Waar worden we blij van? 

 

Wij hebben onze God, daardoor kunnen wij ook stralende mensen zijn. 

 

8. SLUITING 


