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SINT-LAMBERTUSPAROCHIE

NEDERWEERT

PAROCHIEGIDS 2013

Calvariegroep in de Mariakapel
Deze heeft van 1776 tot 1900 boven hoofdingang van kerk gestaan.

Meer hierover kun t u lezen in de web site: www.kerknederweert.nl

Jaarverslag 2012
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R. Schuffelers pastoor / voorzitter   tel. 0495-631317
A. van der Sande secretaris  tel. 0495-632069
M. Tinnemans penningmeester tel. 0495-633421

E. Roost-Knapen vrijwilligerszaken & acties tel. 0495-633380
G. Vissers algemene zaken tel. 0495-460043

C. Steijn adviseur onroerend goed tel. 0495-631268
Alle bestuursleden zijn ook bereikbaar via internet. Heeft u internet dan kunt u de e-
mail adressen vinden op de website www.kerknederweert.nl . 

ALGEMEEN

Sint-Lambertuskerk: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert

Pastoor: R. Schuffelers, Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert. 
telefoon: 0495-631317 e-mail: pastoor@kerknederweert.nl
Spreekuur:  pastoor volgens afspraak.

Parochiecentrum Kerkstraat 58 (parochiekantoor) 
Kantooruren: maandag,  woensdag en vri jdag 10.00-11.00 uur voor het
bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. 
telefoon 0495-625887.  E-mail:  administratie@kerknederweert.nl  
Voor het overmaken van mis-stipendia, kerkbijdrage, giften e.d.
Rabobank rek. nr. 1355.07.227 ten name van de  Sint-Lambertusparochie
te Nederweert.
Informatie algemeen: info@kerknederweert.nl
De ingang van het parochiecentrum l igt aan de achterzi jde van de kerk naast het fiets-

/voetpad (nabij begraafplaats en parkeerplaats - brievenbus is aanwezig).

Postadres kerkbestuur : Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert
Pastoor persoonlijk : Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert 

KERKBESTUUR

HEILIGE MISSEN
Sint-Lambertuskerk: Zaterdag 18.00 uur

Zondag    9.30 uur
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 19.00 uur
Kapel Schoor Zondag  10.00 uur

KOSTERS
Tjeu Tinnemans    0495-633421
Mien Verheggen-Knapen 0495-632684
Sjra Wullems     0495-633436
Jan Wagemans
Bèr Truijen kapel Schoor 0495-631873
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INLEIDING

Dit jaarverslag 2012 laat u kennis maken met de vele activiteiten die het afgelopen jaar
in onze parochie plaats hadden. 
U treft in deze gids enkele jaarcijfers aan over het afgelopen jaar en op pagina 11 ziet u
het financieel verslag 2012. In dat financieel verslag kunt u zien dat dit jaar weer is
afgesloten met een financieel tekort. Meer hierover kunt u lezen op pagina 9.

Dit jaarverslag is tevens de parochiegids 2013 en vormt  met de parochiegids 2000 een
geheel. Met uitzondering van de bladen 2 tot en met 6 is de gids 2000 nog steeds
actueel. De gewijzigde gegevens van die bladen treft u in deze gids geactualiseerd aan. 
Heeft u de parochiegids 2000 niet meer in uw bezit, dan is deze, zolang de voorraad
strekt, in het Parochiecentrum (Kerkstraat 58) tijdens het spreekuur gratis verkrijgbaar.
Wekelijks wordt actuele informatie op de website van onze parochie geplaatst,
waarnaar wij u graag verwijzen. 

www.kerknederweert.nl  

Het werk van het kerkbestuur wordt ondersteund door ruim 100 vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor de vele werken, zoals gebouwen, kerkhof,  versieringen en
vele andere pastorale kerkelijke zaken. Wij zijn deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor
deze inzet.  Op een jaarli jkse vr ijwi lligersavond, d ie met  een Dankm is begint, dankt het
kerkbestuur allen. Dit is het kenmerk van een echte christen. Want we zien het als
opbouw van de kerkgemeenschap, een gemeenschap die we zelf gestalte geven door
samen te bidden en te vieren, maar ook door samen te werken aan al die taken, die nu
eenmaal nodig zijn om onze parochie in stand te houden.

We hopen zo ook dit jaar zorg en aandacht te kunnen besteden aan al die kinderen die
gedoopt worden, de zieken, die thuis of in het ziekenhuis bezocht worden, aan
stervenden en nabestaanden, die troost zoeken in het vieren van de liturgie en in de
aanwezigheid van medechristenen. Familieleden wordt verzocht aan de pastoor door te
geven, als personen in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen als bezoek op
prijs wordt gesteld. Zorg ook voor de catechese aan de kinderen en volwassenen. Wij
allen samen maken het mogelijk dit te doen.

PASTORAAL 2012

We hebben het jaar 2012 afgesloten. Ieder  heeft de balans opgemaakt van het jaar en
heeft positieve gebeurtenissen meegemaakt, maar helaas ook negatieve
gebeurtenissen moeten bijschrijven. Er zijn mooie, blije en ontroerende dingen waarvan
je in je eentje hebt genoten. Maar ook pijnlijke en droevige dingen moeten verwerken,
misschien zelfs in je eentje. Maar als we allen een echte gemeenschap vormen, dan
kunnen we, zeker als het een echte christelij ke gemeenschap is, de vreugde en het
verdriet juist ook met elkaar delen.
Er zijn genoeg mensen die het vreugdevolle moment van de geboorte van een kind op
hun balans hebben kunnen bijschrijven. In onze parochie hebben afgelopen jaar 22
trotse moeders en vaders hun vreugde en dankbaarheid ook voor God wil len brengen
door hun kind te laten dopen.
In mei was het feestelijke mom ent van de eerste heilige Communie voor  63 kinderen
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van groep 4 aangebroken. Voor het eerst mochten zij Jezus in de heilige Communie
ontvangen, na intensief  op dit  bijzondere moment te zijn voorbereid. Juist ook deze
voorbereiding is voor mij ook altijd weer een feest.
In december waren 50 jongeren van groep 8 aan de beurt voor het heilig Vormsel. In
naam van de bisschop bezegelde mgr. Maessen in di t sacrament hun stap naar een
volwassen geloof. Ik heb het ook weer fijn gevonden deze jongeren op dit bijzondere
moment voor te bereiden.
Hoewel het veel m inder voorkomt dan vroeger, waren er toch nog 4 koppelt jes die,
tegen de stroom van het wereldse denken in, hun jawoord van liefde aan elkaar ook
voor God wilden uitspreken in het sacrament van het huwelijk.
Maar helaas moeten we ook droevige gebeurtenissen op de balans bijschrijven. Daarbij
gaat het afscheid nemen van een dierbare toch het d iepst . Van 38 parochianen hebben
we in een kerkelijke viering afscheid genomen. Toch vind ik het doen van een uitvaart
ook heel  mooi , hoe gek het ook klinkt. Ik mag dan toch vanuit  ons geloof verkondigen
dat menselijk gezien wij dit als een ‘negatieve post’ op de balans zien, maar dat God
voor ons deze post omvormt tot  een posi tieve,  doordat Hij  ons laat verrijzen tot het
eeuwig leven. 
Daarnaast heeft natuurlijk ieder zijn eigen verhaal over het jaar 2012.
Ook dit jaar hebben we ons weer kunnen verheugen over de inzet van vele vrijwilligers.
Van hun inzet moeten we het  als parochie toch hebben. Dat maakt de parochie tot een
echte christelijke gemeenschap waarin men er voor elkaar wil zijn.
Verder is in dit jaar ook de blauwdruk van het Bisdom verschenen, waarin het Bisdom
aangeef t hoe het  de toekomst  van de Kerk in Limburg ziet . Daarbij s taat centraal dat er
meer samenwerking moet komen tussen de parochies. Het i s de bedoel ing dat er
federaties van meerdere parochies gevormd worden, die bestuurd zal worden door een
federatiebestuur, waar in de deelnemende parochies gel ijkel ijk vertegenwoordigd zullen
worden. De kerkbesturen van de afzonderlijke parochies zullen dan opgeheven worden.
Het is wel de bedoeling dat de deelnemende parochies zoveel m ogeli jk hun eigen
ident iteit  blij ven behouden. Voor Nederweert zou deze federatie gevormd moeten
worden door Nederweert , Budschop,  Eind en Ospel . Het is de bedoel ing dat deze
federatie onder leiding komt te staan van één pastoor, die geassisteerd zal worden door
een tweede priester. We zijn begonnen met gesprekken tussen de vier parochies om te
kijken hoe we aan deze toekomstplannen concreet gestal te kunnen geven, waarbij met
name ook gelet zal worden op het behoud van de eigenheid van de verschillende
parochies.

PASTORALE ZORG

U kunt  voor a lle pastorale aangelegenheden, waaronder bedien ing,  ziekencommunie,
biechtgelegenheid, een afspraak maken met pastoor Schuffelers, Schoolstraat 2,
Nederweert. Telefoon 0495-631317 en in dr ingende gevallen kunt  u zijn  mobielnummer
06-20663417 bellen.
Het is goed om daarbij op te merken dat wij van het ziekenhuis geen gegevens
doorkrijgen over patiënten die in het ziekenhuis liggen. W ij weten dus niet wie in het
ziekenhuis ligt. Wil iemand toch graag bezoek van de pastoor in het ziekenhuis, dan
dient iemand dat  door te geven aan de pastoor.  Dit geldt trouwens ook voor zieken
thuis. 

Pastoor R. S chuffelers
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OVERZICHT

Wat getallen van het afgelopen jaar met vergelijking voorgaande jaren. 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Dopelingen 22 30 23 27 33 39 51 55 65 47

Eerste Communicantjes 63 48 67 75 56 77 78 80 90 75

Vormelingen 50 32 48 51 49 56 63 77 72 73

Huwelijken 4 3 5 3 7 5 8 3 4 8

Uitvaarten 38 46 41 37 53 42 45 49 55 57

(De getallen van het kalenderjaar kunnen  iets afwijken van die in het kerkelijk jaar)

Onze parochie telde in dit verslagjaar 8.341 inwoners, van wie 7.089 katholiek
(gedoopt) zijn.  In onze kerkledenadministratie staan 6.297 parochianen geregistreerd. 
Het aantal gezinnen en alleenstaanden is 3.461.

ADRESSEN van KOREN, DIRIGENTEN en ORGANISTEN

Dameskoor Cantantes T. Linsen-van Roij 0495-552393
D. Steuten-Hoeben 0495-633218

Herenkoor Sint-Lambertus H. Engelen 0495-633236
J. Peerlings 0495-633855

Organist H. Beelen-Oosterbos 0495-625175

KAPELBEHEER Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Schoor - parochie Sint-Lambertus

Pastoor R. Schuffelers  telefoon 0495-631317
E. Truijen (koster) 0495-631873
M. Franssen-Venner 0495-631566
J. Crins 0495-631471
Fr. van Eijk 0495-625288

WERKGROEPEN

In de 17 vrijwilligersgroepen werken samen 126 parochianen, van wie een aantal
meerdere taken uitvoert met in totaal samen 208 formatieplaatsen. In deze telling zijn
de leden van de koren begrepen die ook onder de categorie vrijwilligers vallen. 
In alfabetische volgorde treft u de vrijwilligersgroepen op blad 6 aan. 
Al met al een enthousiaste groep parochianen die wij niet kunnen missen. Bij de
verschillende groepen kunnen wij nog enkele vrijwilligers gebruiken,  waar enkele
vrijwilligers wegens hun leeftijd of gezondheid zijn gestopt. Indien ook u aan een van de
groepen wil deelnemen, meld dit dan bij het kerkbestuur en wij zullen er voor zorgen dat
u bij een van deze vrijwilligersgroepen naar keuze wordt ingedeeld. 

Ook kunnen het Dameskoor  Cantantes en het Herenkoor Sint-Lambertus nog leden
gebruiken. De adressen van deze koren treft u hierboven op deze pagina aan. 
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Een jeugdkoor  in onze paroch ie is zeer gewenst. Voelt  iemand zich geroepen een
dergel ijk koor op te star ten, dan kan men rekenen op alle medewerking van het
kerkbestuur.

Zoals  hiervoor reeds vermeld is krijgen wij  op grond van de wet op de privacy van het
ziekenhuis geen gegevens van patiënten uit onze parochie die in het ziekenhuis
verblijven. Het gevolg daarvan is dat pastoor Schuffelers niet weet wie uit onze parochie
in het ziekenhuis ligt. Heeft u naasten of kennissen die graag bezoek hebben van de
pastoor, hetzij thuis of in het ziekenhuis, maak dit dan kenbaar aan de pastoor, zodat hij
in de gelegenheid is een bezoek te brengen en daar waar nodig geestelijke bijstand te
verlenen. 

VRIJWILLIGERS-GROEPEN

Bloemsiergroep mvr. T. Verdonschot-van Loon 631925
Catechese pastoor R. Schuffelers 631317
Collectantengroep dhr. M. Tinnemans 633421
Communie- en vormselvoorber. pastoor R. Schuffelers 631317
Gezinsmis pastoor R. Schuffelers 631317
Kerk-gezins-bijdrage / kerkbalans dhr. M. Tinnemans 633421
Kerkhofbeheer dhr. C. Steijn en M. Tinnemans  631268 / 633421
Kerkhofonderhoud dhr. C. Steijn en  H. Bijlmakers 631268 / 631648 
Kerststal dhr. M. Tinnemans 633421
Kinderwoorddienst pastoor R. Schuffelers 631317
Koperpoetsgroep dhr. M. Tinnemans 633421
Korengroep mvr. T. Plasmans-Knoops 626514
Lectorengroep dhr. A. van der Sande 632069
Misdienaars en acol ieten dhr. M. Tinnemans 633421
Missie-comité dhr. J. Van de Wouw 633213
Onderhoud onroerende zaken dhr. C. Steijn 631268
Toezicht open-dagen dhr. M. Tinnemans 633421

ST. LAMBERTUSINSIGNE

Als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk is in 2004 het Sint-Lambertus
vrijwilligersinsigne in Brons, Zilver en Goud ingevoerd. In dit verslagjaar ontvingen dit
insigne in Brons:  Judith van der Heijden-Crins, Vic Kees en Henk Sieben.
In Zilver: Pastoor R. Schuffelers.
In Goud: Er waren dit jaar geen vrijwilligers die voor goud in aanmerking kwamen.

GEBOUWEN

Van de gebouwen die tot onze parochie behoren, is de Sint-Lambertuskerk het
voornaamste gebouw. Dat dit gebouw het mooiste monument in de gemeenschap, ja
zelfs in de gemeente is, behoeft geen twijfel. Maar waar velen niet bij stil staan, is dat
een dergelijk gebouw jaarlijks veel geld aan onderhoud, verwarming, verlichting
enz....kost. In het exploitatie-overzicht op pagina 11 kunt u lezen wat de kosten op
jaarbasis zijn. Ofschoon de toren een geheel vormt met de kerk, is deze eigendom van
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de gemeente en dus ook in onderhoud daarbij.
De energiezuinige armaturen, die in 2010 zijn aangebracht , zijn  een succes en laten
een behoorlijke besparing zien in het elektrisch verbruik.

Met vermelding van enkele grote restauratie- onderhoudswerken willen wij deze bij u
in herinnering houden. 

2000 - 2001   Revitalisering kerkhof afgerond met in gebruikname urengraven in 2001.
1999 - 2002 o.m. vernieuwing gewelven en het schilderen van het interieur.
2003 in gebruikname van het parochiecentrum (kantoor en vergaderlokaal).
2006 nieuwe centrale verwarmingsinstal latie.
2007 - 2008 vernieuwing leibedekking van hoofdbeuk zuid en noord.
2010 vernieuwing toren met nieuwe leibedekking en houten binnenconstructie. 

(door gemeente)

Het bestuur heeft eind 2003 een meerjarenplan voor groot onderhoud opgezet. In dat
plan is het normaal terugkerend jaarlijks onderhoud opgenomen, zoals dak, voegwerk,
houtwormbestrijding, verfwerk, raammontanten, glas-in-loodram en. Al deze en nog
meer zaken zijn opgenomen in een door de Rijksdienst goedgekeurd tienjarenplan dat
loopt tot 2014. Tot dat jaar kunnen wij rekenen op een subsidie van 50% van de
onderhoudskosten tot een maximumbedrag, dat in het goedgekeurd meerjarenplan is
opgenomen.
Door het gunstig besluit van het Rijk is in 2005 gestart met het jaarlijks onderhoud aan
onze monumentale kerk. Wij zelf zullen in die 10 jaar totaal ruim i. 135.300,– moeten
bijdragen aan het Restauratiefonds. Dat fonds ontvangt de subsidie en zorgt voor
betal ing van ingediende nota’s.  Zijn de kosten in een jaar hoger dan gepland dan zal  het
fonds dit voorfinancieren.

Zoals  hiervoor vermeld is de toren eigendom en in onderhoud bij  de gemeente,
waarvan in 2010 de houten binnenconstructie geheel is vernieuwd en is in dat jaar de
toren van een nieuwe leibedekking voorzien.
In dit verslagjaar hebben de parochianen twee keer de gelegenheid gehad de toren te
beklimmen en de vern ieuwing te bekijken. Ook had men tijdens dat bezoek een
vergezicht over het Nederweerter land en ver daarbuiten. Er waren velen die gebruik
hebben gemaakt van die geboden gelegenheid. 
In 2013 zal wederom die gelegenheid worden geboden. Wanneer zal tijdig bekend
worden gemaakt op onze websi te www.kerknederweert.nl en in het Weekblad van
Nederweert.

Op niet te lange termijn zal het monumentaal orgel weer een  grote restauratiebeurt
moeten krijgen. In 2012 hebben enkele onderzoeken plaats gehad, dat in 2013 zal
worden afgerond met het aanvragen van een Rijkssubsidie. Naar verwachting zal die
subsidie eerst in 2015 beschikbaar komen. Dat wil zeggen wij tot die tijd met kleine
reparaties het orgel in stand moeten zien te houden.

De kerk,  pastorie, het Parochiecentrum en kapel kerkhof verkeren in goede staat
van onderhoud en vergen voorlopig geen hogere onderhoudskosten dan geraamd in
het 10-jaren onderhoudsplan.
Het streven is er op gericht dat geen achterstallig onderhoud ontstaat. Immers, wat nu
wordt nagelaten, komt over enkele jaren dubbel en dwars terug.
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KERKHOF (begraafplaats bij kerk)

Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, die twee keer per maand het kerkhof
onderhouden,  ligt  de begraafplaats er  fraai verzorgd bi j. De grafrechthouders dienen
zelf het  graf van hun dierbare te onderhouden. Bedenk wel dat men niet alleen rechten
heeft maar ook plichten. Een van deze plichten is dat men er voor dient te zorgen dat
het gra fteken er goed verzorgd bij  ligt . Scheefstaande grafkruisen of p laten ontsieren
het kerkhof en dienen door rechthebbenden in ordelijke staat gebracht te worden.
Gebeurt dit niet dan heeft het kerkbestuur de bevoegdheid deze graven te ruimen.

Zoals u in de tabel kunt lezen is er ruimte voor 401 nieuwe grondgraven en ruim 100
urnengraven. Er is zoveel vrije ruimte dat iedereen die een kerkelijke uitvaartdienst 
heeft,  hier begraven kan worden. Men hoeft dus geen grafrechten te hebben om  hier
begraven te worden. 
Er is slechts één voorwaarde: men moet katholiek zijn en de begrafenis moet vooraf
gegaan worden door een kerkel ijke dienst . Die van elders  komen moeten bovendien
een band hebben met onze parochie.

Overzicht gegevens uitvaarten en begraafplaats

jaar uit-

vaart

totaal  

grondgraf crem atie Parochie b egraafplaats

totaal par.

kerkh.

elders totaal par.

kerkh. 

elders bijzet nieuw

graf

belegd open

grafpl

2011 46 36 25 11 10 1 9 23 12 552 393

2012 38 25 18 7 13 2 11 10 8 551 401

Er kunnen geen grafplaatsen worden gereserveerd en men kan ook geen grafplaats
kiezen. De begrav ing heef t in volgorde plaats. Een uitzondering hierop is dat indien
elders op de begraafplaats naast het graf van ouders, broers of zus een plaats vrij is,
men kan kiezen voor die plek. 
Er is nog een aantal graven die op de gemeentelijke monumentenlijst staan, waarvan
niemand de grafrechten heeft. Dit zijn de enige keuzegraven die men tegen betaling
van i. 500,– kan adopteren om er zelf begraven te worden. Heeft men interesse om
een van die monumentale graven te adopteren, kunt u contact opnemen met M.
Tinnemans tel. 0495-633421 
Het aantal open grafplekken is exclusief de urnengraven, waarvoor op ons kerkhof
ruimte is voor ruim 100 urnengraven.
In dit verslagjaar vervielen de grafrechten van 25 (29) graven, waarvan er 19 (16) zijn
verlengd met  10 jaar. De 6 (13) vervallen grafrechten zullen in 2013 worden geruimd.
Welke graven geruimd gaan worden in 2013 en welke graven in 2013 verlengd kunnen
worden, kunt u lezen in het publicatiekastje op het kerkhof.
Voor grafrechten zie tarievenlijst blad 9.

CLUSTERPAROCHIES
De parochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel hebben op 7 juni 2000 een cluster-
convenant gesloten. Zij hebben toen besloten te gaan samen werken. Dit convenant is
in 2010 met vijf jaar verlengd. In 2011 verscheen de “blauwdruk” van het Bisdom. Hierin
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TARIEVEN 2012
a Stil le H. Mis door  de week i. 7,--
b Weekendmis i. 20,--
c Mis stichting door de week gedurende 10 jaar i. 70,--
d Mis stichting door de week gedurende 20 jaar i. 140,--
e Mis stichting in het weekend gedurende 10 jaar i. 210,--
f Mis stichting in het weekend gedurende 20 jaar i. 420,--
g Uitvaartdienst incl. Vooravonddienst i. 350,--
h Huwelijksmis i. 350,--
i Jubileum mis (tijdens niet reguliere diensten) i. 200,– 
j Kerkbijdrage per jaar (minimale bijdr age) i. 70,– (advies bisdom 90)

k Grafrecht 20 jaar voor enkel of dubbeldiep graf i. 460,--
l Urnengraf 20 jaar i. 500,--
m Kindergraf (vak 1 rij  H) i. 230,--
n Verlenging grafrecht 10 jaar i. 230,-- 
o Graf  delven en dichten i. 490,--

is te lezen dat het cluster (4 parochies) moet komen tot één federatief bestuur.  De
plann ing van het bisdom is zodanig dat na 2015 alleen federatie-bestuursleden worden
benoemd.
In 2012 heeft een door het bisdom aangewezen begeleider enkele vergaderingen
gehad met de vier kerkbesturen en zijn de vier penningmeesters in een afzonderlijke
vergadering bijeen geweest. Dit proces zal in 2013 worden voortgezet. Verwacht wordt
dat di t proces in 2013 kan worden afgerond met de sam enstel ling van een
federatiebestuur, waarbij met name ook gelet zal worden op het behoud van de
eigenheid van de verschillende parochies.
Zijn er bijzondere zaken in het cluster of Groot-Nederweert besproken dan zullen wij
hiervan melding doen in het weekblad van Nederweert en kunt u dit dan ook lezen op
onze websi te  www.kerknederweert.nl

EXPLOITATIEVERSLAG

Op pagina 11 treft u aan het financieel verslag 2012. In de eerste kolom de cijfers van
boekjaar 2012 met in de tweede kolom de cijfers van het jaar daarvoor.
In de derde en vierde kolom respectievelijk de begroting 2012 en 2013. De begroting
2013 is tevens de voorlopige begroting 2014.
Zoals  bij gebouwen staat vermeld, is er voor groot onderhoud (kapitaalsonderhoud)  een
10-jaren onderhoudsplan afgesloten met het Nat ionaal Restaurat iefonds. De lasten
worden daardoor over tien jaar verdeeld en worden hoge kosten door dat fonds
voorgefinancierd.

Kerkbi jdrage (gezinsbijdrage)
De belangrijkste bron van  inkom sten is de kerkbijdrage (gezinsbi jdrage), zoa ls u in het
verslag kunt lezen. Naast de kerkbijdrage wordt voor bepaalde diensten een bijdrage
gevraagd. Zie hieronder het overzicht.
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Als betalend lid (gezin) van onze parochiegemeenschap heeft men enkele voorrechten.
Als men minimaal i. 70,– aan kerkbijdrage per jaar heeft betaald (vier achtereen-
volgende jaren voorafgaand aan huweli jk of  overl ijden), zijn de diensten vermeld onder
g, h en i gratis (met uitzondering van kosten voor het koor) en krijgen parochianen op
de grafrechtkosten vermeld onder k, l en m een reductie van maximaal i. 140,– Dit is
afhankelijk van de betaalde kerkbijdragen in de laatste vier jaar voor overlijden.

Oude graven breder dan 100 cm betalen per eenheid van 10 cm meer i. 23,– extra.
Ruim 25% van onze gezinnen betaalt de kerkbijdrage, waarvan 70% voldoet aan de
minimum norm van i. 70,--. De gemiddelde bijdrage per betalend gezin is i. 78,–.
Ruim 75% van de ingeschreven RK gezinnen in onze parochie betaalt  geen
kerkbi jdrage. Dat  wil zeggen dat de betalende 25% niet al leen de pastorale zaken
betaalt, maar daarbij ook zorgt voor het instandhouden van het kerkgebouw, terwijl dit
hét monument van Nederweert is en dus ook voor de overige 75% van de gezinnen wat
waard zou mogen zijn.

De parochies  in Groot-Nederweert krijgen sinds 2004 geen algemene subsidie van de
gemeente. Het afschaffen van deze waarderingssubsidie is een onderwaardering van
een van de grootste vr ijwi lligersorganisaties in de gemeente. De vrijw ill igers van onze
parochie zetten zich in voor vele maatschappelijke initiatieven.
De kerkbijdrage is vrijwillig, wij hebben geen mogeli jkheid om op andere wijze
inkomsten te werven. 

Stichtingen / vooruitbetaalde diensten
Wil men ervan verzekerd zijn dat na uw dood of dood van de langst levende, tien of
twintig jaar elk jaar een H. Mis (jaardienst) wordt gelezen, dan kunt u dit regelen door
het laten opmaken van een “stichtingsacte”. U kunt hiervoor contact opnemen met de
penningmeester of tijdens kantooruren in het Parochiecentrum met Marlies van de
Moosdijk. In de “tarievenlijst” pagina 9 kunt u lezen wat daarvan de kosten zijn.

Op blad 12 zijn de inkomsten en uitgaven in een cirkeldiagram in beeld gebracht.

Zoals u in de grafiek kunt zien is de kerkbijdrage op 2% na nodig voor
onderhoudskosten van de kerk waaronder ook verwarming, verlichting en zakelijke
lasten.
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Staat van baten en lasten met begroting boekjaar 2012 met vergelijking 2011
Begroting 2013 is tevens voorlopige begroting 2014 

LASTEN (UITGAVEN) Boekjaar

2012

Boekjaar

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

Totaal Personeelskosten 26.388,49 24.915,31 25.000,00 28.000,00

a. On derho ud ke rk (inc l. inter.) , paroc hiece ntrum  en pas torie 29.442,52 30.552,30 29.650,00 30.000,00

b. Energiekosten 16.159,60 17.332,33 17.000,00 17.000,00

c. Zakeli jke lasten en verzekeringen 9.554,79 9.640,59 10.000,00 10.000,00

Totaal kosten  (a, b en c) kerk, paro chiecentrum  en pastorie 55.156,91 57.525,22 56.650,00 57.000,00

Totaal kos ten overig onroe rende zake n incl. begraafplaa ts  -/-   (213,26) 517,48 500,00 500,00

Totaal rentelasten van schulden minus kosten 1.790,80 2.284,29 2.300,00 2.000,00

d. Hosties, bloemen, kaarsen en overige l i turgische zaken 3.351,94 3.870,04 3.600,00 3.500,00

e. Koren, misdienaars, misboekjes, zangbundels etc. 7.956,36 8.378,88  8.000,00  8.000,00

Totaal kosten (d en e) erediensten 11.308,30 12.248,92 11.600,00 11.500,00

Pastorale zaken cursus, werkgroepen, abonnementen etc. 3.735,09 3.702,07 3.800,00 3.700,00

Afdrachten bisdom, dekenaat en collecten voor derden 21.414,20 20.967,44 22.500,00 22.500,00

Bestuurs-, beheers- en overige huishoudeli jke kosten 10.667,74 12.370,67 12.000,00 11.000,00

Incidentele lasten / onvoorziene zaken en ter afronding 1.303,00 5.475,52 1.050,00 500,00

Voordelig saldo 0,00 0,00 0,00

131.551,27 140.006,92 135.400,00 136.700,00

BATEN ( INKOMSTEN) Boekjaar

2012

Boekjaar

2011

Begroting

2012

Begroting

2013

f .  Kerkbijdrage (gezinsbijdrage) 60.002,56 60.555,04 60.000,00 60.000,00

g. Collecte ti jdens diensten 23.346,16 24.558,17 24.000,00 23.000,00

h. Stipendia, uitvaarten, huwelijken en overige diensten 10.152,76 12.920,35 12.000,00 10.000,00

i. Offerkaarsen, noveenlichten, offerblok en giften 7.997,73 6.294,13 6.900,00 7.900,00

j. Ontvangen af te dragen collecten voor derden 70,00 90,00 100,00 100,00

Totaal bijdrag e parochian en (f, g, h, i en j) 101.569,21 104.417,69 103.000,00 101.000,00

k. Landeri jen incl. opstallen 1.095,00 914,00 900,00 900,00

l. Ren te van  reserv eringe n, stic htinge n, dep osito’s 15.662,09 13.074,14 13.000,00 20.000,00

Totaal opb rengst uit bez ittingen (k en l) 16.757,09 13.988,14 13.900,00 20.900,00

Vrijval grafrechten 8.851,29 8.597,48 8.600,00 8.800,00

Incidentele baten 0,00 0,00 0,00 0,00

Nadelig saldo 4.373,68 13.003,61 9.900,00 6.000,00

131.551,27 140.006,92 135.400,00 136.700,00

Vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 12 maart 2013

De pasto or/voorzitter R . Schuffelers De secretaris, A.v.d.Sande De penningmeester, M. Tinnemans
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Grafiek inkomsten en uitgaven 2012


