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SINT-LAMBERTUSPAROCHIE
NEDERWEERT

Vormelingen december 2008
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INLEIDING

Met het aanbieden van het jaarverslag 2008 laten wij u kennis nemen van het reilen en
zeilen en de vele activiteiten in het afgelopen jaar. Voorts treft u in deze gids wat
jaarcijfers aan over het afgelopen jaar en het financieel verslag 2007. Het boekjaar 2008
was bij het opmaken van deze gids nog niet afgesloten. Zodra dit verslag gereed is en
goedgekeurd is wordt dit in de kerk neergelegd, zodat u alsdan (medio april) kennis kunt
nemen van de financiële cijfers 2008. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze
website op internet : www.kerk-nederweert.nl  

Dit is tevens de parochiegids 2009 die met de parochiegids 2000, die u in 2000 ontving
een geheel vormt met uitzondering van de bladen 2 tot en met 6. De gewijzigde
gegevens van die bladen treft u in deze gids geactualiseerd aan. De overige gegevens
zijn niet gewijzigd, waardoor deze samen de parochiegids 2009 vormen.
Heeft u de Parochiegids 2000 niet meer dan is deze, zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar in het parochiecentrum. 

Het werk van het kerkbestuur wordt ondersteund door ruim 120 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 jaarlijkse vrijwilligersavond, die met een Dankmis 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. Zorg ook voor de catechese aan de kinderen en
volwassenen. Wij allen samen maken het mogelijk dit te doen.

PAROCHIËLE INFORMATIE

Sint-Lambertuskerk: Kerkstraat 58

Pastoor: R. Schuffelers, Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert. 
telefoon: 0495-631317
Spreekuur: 
pastorie: woensdag 11.00-12.00 uur en volgens afspraak (tel. 0495-
631317 fax 634253).

Parochiecentrum (parochiekantoor) 
Kantooruren: maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het
bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. 
telefoon 0495-625887. Telefoon sacristie 0495-561057  
Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank
rek. nr. 1355.07.227 of Postbank gironr. 105.42.15 ten name van de  Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
De ingang van het parochiecentrum ligt aan de achterzijde van de kerk
naast het fiets-/voetpad (nabij begraafplaats en parkeerplaats).
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R. Schuffelers, pastoor / voorzitter   tel. 0495-631317 /  fax 0495-634253
A. van der Sande, secretaris  tel. 0495-632069
G. Vissers, penningmeester tel. 0495-460043 /  fax 0495-460044

M. Plasmans-Knoops pastorale- en personelezaken tel. 0495-626514
E. Roost-Knapen, vrijwilligers zaken tel. 0495-633380
C. Steijn beheer onroerend goed tel. 0495-631268

KERKBESTUUR  Postadres: Schoolstraat 2, 6031 C W Nederweert

BEREIKBAARHEID 
Alle bestuursleden zijn bereikbaar onder het nummer hierboven vermeld.
Naast deze nummers hebben alle bestuursleden een e-mail box. Heeft u internet dan
kunt u deze e-mail adressen vinden op de website www.kerk-nederweert.nl . 

PASTORALE ZORG
Buiten spreekuur kunt u voor alle pastorale aangelegenheden, waaronder bediening,
ziekencommunie, biechtgelegenheid een afspraak maken met pastoor Schuffelers,
adres zie hierboven.

HEILIGE MISSEN
Sint-Lambertuskerk: Zaterdag 17.30 uur

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

KOSTERS
J. Wagemans      telefoon 0495-632425
M. Tinnemans 0495-633421
G. Wullems (hulpkoster)    0495-633436
E. Truijen kapel Schoor 0495-631873

KAPELBEHEER Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Schoor - parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers tel. 0495-631317 fax 634253
E. Truijen tel. 0495-631873
M. Franssen-Venner tel. 0495-631566
J. Crins tel. 0495-631471

ADRESSEN van KOREN, DIRIGENTEN en ORGANISTEN
Dameskoor Cantantes T. Linsen-van Roij 0495-552393

M. Smolenaers-Stienen 0495-625331
Herenkoor Sint-Lambertus H. Engelen 0495-633236

J. Peerlings 0495-633855
Ouderenkoor Sint-Lambertus Tr. Kessels 0495-626091

E. Borrenbergs-v.Dongen 0495-631508
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Organisten L. Geuns    (tot eind 2008) 0495-631947
H. Beelen-Oosterbos 0495-625175

Jeugdkoor Kristalbelletjes en Jongerenkoor Voices in 2008 opgeheven

VRIJWILLIGERS-GROEPEN
Bloemsiergroep mvr. T. Verdonschot-van Loon 631925
Catechese pastoor R. Schuffelers 631317
Collectantengroep dhr. J. Wagemans 632425
Communie- en vormselvoorber. pastoor R. Schuffelers 631317
Kerkbijdrage en actie kerkbalans dhr. G. Vissers 460043
Gezinsmis mvr. T. Plasmans-Knoops 626514
Kerkhofbeheer dhr. C. Steijn 631268
Kerkhofonderhoud dhr. H. Bijlmakers / H. Verreussel 631648 / 626390 
Kerststal en toezicht Kerstdagen dhr. M. Tinnemans 633421
Kinderwoorddienst mvr. T. Plasmans-Knoops 626514
Koperpoetsgroep dhr. J. Wagemans 632425
Korengroep mvr. T. Plasmans-Knoops 626514
Lectorengroep dhr. A. Van der Sande 632069
Misdienaars en acolieten dhr. J. Wagemans 632425
Missie-comité dhr. J. Van de Wouw 633213
Onderhoud onroerende zaken dhr. C. Steijn 631268
Toezicht open-dagen dhr. M. Tinnemans 633421
Vastenactie mvr. L. Roost-Knapen 633380
Verwelkomingsgroep parochianen mvr. P. Bongers en L. Poell 632144
Ziekenbezoek mvr. L. Roost-Knapen 633380

TARIEVEN 2009 
a Stille H. Mis door de week €. 7,--
b Weekendmis €. 20,--
c Mis stichting door de week gedurende 10 jaar €. 70,--
d Mis stichting door de week gedurende 20 jaar €. 140,--
e Mis stichting in het weekend gedurende 10 jaar €. 210,--
f Mis stichting in het weekend gedurende 20 jaar €. 420,--
g Uitvaartdienst incl. Vooravonddienst €. 300,--
h Huwelijksmis €. 300,--
i Jubileum mis (tijdens niet reguliere diensten) €. 210,– 
j Kerkbijdrage per jaar (advies bijdrage) €. 70,--
k Grafrecht 20 jaar voor enkel of dubbeldiep graf €. 460,--
l Urnengraf 20 jaar €. 500,--
m Verlenging grafrecht 10 jaar €. 230,-- 
Bij voldoende kerkbijdrage (minimaal €. 70,– per jaar minimaal 4 jaar) zijn de diensten
vermeld onder g, h en i gratis (met uitzondering van kosten voor koor) en krijgen
parochianen op de grafrechtkosten vermeld onder k en l een reductie van maximaal €.
140,– afhankelijk van de betaalde kerkbijdragen de laatste vier jaar voor overlijden..

PASTORAAL IN 2008
In het jaar 2008 zijn we in wat rustiger vaarwater gekomen. Het is het eerste jaar voor
pastoor Schuffelers. Dat betekent natuurlijk wel dat het een tijd van wennen is en van
inwerken. Zeker omdat de pastoor zijn aandacht over drie parochies moet verdelen. Het
betekend de (goede) weg te vinden van al het werk dat gedaan moet worden. 
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Een tijd van vallen en opstaan, van verkeerd inschatten en weer de goede weg proberen
te vinden.
Zeker ook de tijden van de heilige Missen in het weekend vragen om gewenning.

De mogelijkheid van
vervangers te vinden wordt
ook steeds beperkter. De
priesters in de omtrek
hebben ook allemaal
meerdere kerken te
bedienen en de beschikbare
paters worden minder en
ouder. Ze zijn allemaal 80
jaar of ouder.
Het is ook het jaar waarin we
wegen zoeken om ook met
de jeugd bezig te zijn.
Natuurlijk bij de catechese
voor de eerste H. Communie
en het Vormsel. Maar ook
zijn we gestart met een
kinderbijbelclub die elke
twee weken op
zaterdagmiddag gehouden
wordt en ook de
Kinderwoorddienst en
Gezinsmissen zullen extra

aandacht gaan krijgen.
De muzikale mogelijkheden zijn altijd onze trots geweest. En nog steeds mogen we
rekenen op de geweldige inzet van het Herenkoor, Dameskoor, Ouderenkoor en
Zanggroep Majoraan. Helaas is het ook het jaar waarin we moesten stoppen met het
jeugdkoor en besloot ook het Jongerenkoor te stoppen.
Vlak voor het einde van het jaar werden we geconfronteerd met een andere aderlating.
Onze organist Leonard Geuns is in het
huwelijk getreden. Op zich natuurlijk
een verheugend feit. Maar omdat hij in
het zuiden gaat wonen moet hij zijn
taak als organist in onze kerk helaas
neerleggen.

Bij het in functie treden van pastoor
Schuffelers is de zondagsmis weer in
ere hersteld en is de H. Mis op
werkdagen weer hervat. Niet zoals
voorheen om 9 uur ‘s-morgens maar
nu om 19.00 uur ‘s-avonds in de
Mariakapel.

Behoudens onvoorziene
omstandigheden is op elke eerste zondag van de maand aansluitend aan de H. Mis het
parochiecentrum open om elkaar bij een kopje koffie in een ongedwongen sfeer te
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ontmoeten.

Wekelijks worden de kerkberichten opgenomen in het Weekblad voor Nederweert, waar
ook het een en ander te lezen is over pastorale zaken, agenda en vele andere zaken.

Ter voorbereiding op Doopsel, Eerste Heilige Communie, Vormsel en Huwelijk hebben
gesprekken plaats gehad met de betreffende personen of groepen.
In het voorjaar ontvingen de kinderen van het schooljaar 2007 het vormsel. De vormheer
was deken Franken en in december werden de kinderen gevormd van het schooljaar
2008. De vormheer was toen mgr. Wiertz bisschop van Roermond.

De in het ziekenhuis en verzorgingsinrichting verblijvende parochianen worden alleen
nog bezocht op verzoek van de familie. 
Eveneens worden de ernstig zieken thuis  bezocht, waarbij dan nog niet direct sprake
hoeft te zijn van een ziekenzalving.
De instellingen waar de zieken verblijven geven geen namen meer door. Het gevolg
daarvan is dat wij alleen die zieken kunnen bezoeken waarvan de familieleden
kennisgeven doen aan de pastoor. Naar aanleiding daarvan zal de pastoor dan wel een
afvaardiging van de ziekengroep een bezoek brengen.

Onderstaand een overzicht.

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Dopelingen 33 39 51 55 65 47 59 65

Eerste Communicantjes 56 77 78 80 90 75 75 85

Vormelingen 49 56 63 77 72 73 76 76

Huwelijken 7 5 8 3 4 8 17 9

Uitvaarten 53 41 45 49 55 57 51 47

(dit zijn getallen uit het kalenderjaar en kunnen iets afwijken van het kerkelijk jaar)

Onze parochie telde in dit verslagjaar 8.191 inwoners, van wie ca. 7.312 katholiek
(gedoopt) zijn. Het aantal gezinnen en alleenstaanden is 3.301. 

WERKGROEPEN
In de 12 vrijwilligersgroepen werken samen ruim 121 parochianen, waarvan sommige in
meerdere groepen (215 taken). In alfabetische volgorde: bloemsiergroep, collectanten,
Kerkbalans/Vastenactie, kerkhofonderhoud, kerststalgroep, kinderwoorddienst,
klusjesgroep, koperpoetsgroep, lectorengroep, kinderbijbelclub, missiecomité,
verwelkomingsgroep en ziekenbezoekgroep. Daarnaast is er nog de groep misdienaars,
acolieten en diverse koren. Al met al een enthousiaste groep parochianen die wij niet
kunnen missen. Bij de verschillende groepen kunnen wij nog enkele vrijwilligers
gebruiken, met name bij het kerkhofonderhoud, 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.
De ziekenbezoekgroep heeft dit jaar niet aan haar doelstelling kunnen voldoen. Zij
hebben niet op de gebruikelijke manier de zieken kunnen bezoeken omdat de
instellingen waar de zieken verblijven geen namen meer doorgeven. Zie verder de
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opmerking hiervoor onder “Pastoraal”.

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 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 8 en 9 kunt u lezen wat de kosten op jaarbasis zijn.

Met vermelding van enkele grote restauratie / onderhoudswerken willen wij deze bij u in
herinnering houden. 
1999 - 2002 o.m. vernieuwing gewelven en het schilderen van het interieur.
2003 In gebruikname van het parochiecentrum, dat in een grote behoefte voorziet.
2006 Nieuwe centrale verwarmingsinstallatie.
2007 - 2008 Vernieuwing leibedekking van hoofdbeuk zuid en noord.

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 loodramen. 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, zoals opgenomen in het goedgekeurd meerjarenplan. Een gedeelte
van de leibedekking valt daar weer niet onder omdat dit volgens de regels geen
onderhoud is maar restauratie.
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 €. 135.300,– moeten
bijdrage aan het Restauratiefonds. Dat fonds ontvangt de subsidie en zorgt voor betaling
van ingediende nota’s. Zijn de kosten in een jaar hoger dan gepland dan zal het fonds
voorfinancieren.

Zoals u inmiddels heeft kunnen waarnemen is begin dit verslagjaar ook de leibedekking
aan zuidzijde gereed gekomen en hebben wij op onze kerk weer een dak dat aan alle
eisen voldoet.

De toren is in onderhoud bij de gemeente. In dit verslagjaar zijn daar enkele rotte
hoofdsteunen en liggers intern vernieuwd. Ook zal de leibedekking van de torenspits
vernieuwd moeten worden. Tot die tijd blijft het kruis en de haan, alsmede de pylons op
de hoektorens achterwege. De verwachting is dat het een en ander in 2009 zal worden
gerealiseerd en het monument van Nederweert, waar wij met z’n allen trots op zijn, weer
in alle pracht te zien zal zijn.
 
Op niet te lange termijn zal het monumentaal orgel weer een  grote restauratiebeurt
moeten krijgen. 

De pastorie ,  het parochiecentrum en kapel kerkhof verkeren in goede staat van
onderhoud en vergen voorlopig geen hoge onderhoudskosten.
Het streven is er op gericht dat er geen achterstallig onderhoud ontstaat. Immers, wat nu
wordt nagelaten, komt over enkele jaren dubbel en dwars terug.

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

Overzicht gegevens uitvaarten en begraafplaats

jaar uit-
vaart
totaal

grondgraf crematie Parochie begraafplaats

totaal par.
kerkh.

elders totaal par.
kerkh. 

elders bijzet nieuw
graf

belegd open
incl.11
urnput

2008 53 44 26 18 9 3 6 15 11 570 389

2007 42 45 21 24 18 6 12 9 6

Voor wat de urnenputten betreft is op het kerkhof ruimte voor ruim 100 putten.
In dit verslagjaar vervielen de grafrechten van 35 (36) graven, waarvan er 28 zijn
verlengd met 10 jaar. De 7 (15) vervallen grafrechten zullen in 2009 worden geruimd.

Het blijkt nog steeds dat er parochianen zijn die in de veronderstelling zijn dat alleen
graven beschikbaar zijn voor degenen die hier grafrechten hebben. Dat is niet juist.
Sinds het jaar 2000 heeft ieder parochiaan het recht om op het Parochiekerkhof (bij de
kerk) begraven te worden, hetzij in een grondgraf of in een urnengraf. Er is slechts een
voorwaarde: Men moet Katholiek zijn en die van elders komen moeten bovendien een
band hebben met onze parochie.
Er kunnen geen grafplaatsen worden gereserveerd en men kan ook geen grafplaats
kiezen. De begraving heeft in volgorde plaats. Een uitzondering hierop is dat indien
elders op de begraafplaats naast het graf van ouders, broers of zus een plek vrij is men
kan kiezen voor die plek. Er zijn nog een aantal adoptiegraven waarvan men tegen
betaling van €. 500,– de grafrechten van kan krijgen om er zelf begraven te kunnen
worden. 
Opgemerkt zij dat de algemene begraafplaats op Kreyel van de gemeente is en voor
vragen of verlengingen van grafrechten men bij de gemeente moet zijn.

De grafrechten voor eerste begraving bedraagt voor 20 jaar €.  460,–. Voor parochianen
die vier jaar voorafgaand aan overlijden voldoende kerkbijdrage hebben betaald, is dit €.
320,–.
Urnengraf met 20 jaar grafrechten €. 500,–. Voor parochianen met voldoende
kerkbijdrage is dit €. 360,–. Kindergraf met 20 jaar grafrechten €. 370,– (1 H).
Verlenging van het grafrecht voor 10 jaar €. 230,-- breedte meer dan 100 cm per
eenheid van 10 cm meer €.16,– extra.

CLUSTERPAROCHIES
De parochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel hebben op 7 juni 2000 een cluster-
convenant gesloten. Dat wil zeggen dat zij besloten hebben onderling samen te werken.
Dit convenant dat in 2005 afliep is voor vijf jaar gecontinueerd tot 2010. 
Minstens een keer per jaar wordt een clustervergadering gehouden. Daarnaast komen
alle parochies in de gemeente Nederweert jaarlijks in een vergadering bijeen om diverse
zaken op elkaar af te stemmen.
Zijn er bijzondere zaken in het cluster of groot-Nederweert besproken dan zullen wij
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hiervan melding doen in het weekblad van Nederweert en kunt u dit dan ook lezen op
onze website  www.kerk-nederweert.nl

EXPLOITATIEVERSLAG
Op de volgende pagina 10 en 11 treft u het financieel verslag aan. De kolom met de
begroting 2008 is tevens de voorlopige begroting 2009. Zoals u kunt lezen in dit verslag
is het boekjaar 2007 wederom afgesloten met een nadelig saldo.

In dat verslag kunt u zien hoe de exploitatie in dit verslagjaar is verlopen, met er naast
de begroting voor dat boekjaar en in de laatste kolom de vergelijkende cijfers van een
jaar eerder. 

Dat de kerkbijdrage (gezinsbijdrage) de belangrijkste bron van  inkomsten is, blijkt ook in
dit verslag. Als betalend lid (gezin) van onze parochiegemeenschap heeft men enkele
voorrechten.
Als men minimaal €. 70,– aan kerkbijdrage per jaar heeft betaald (vier
achtereenvolgende jaren voorafgaand aan huwelijk of overlijden), zijn de rouw- en
trouwdiensten voor het hele gezin gratis. Bovendien ontvangen onze parochianen die
daaraan voldoen nog een reductie op grafrechten van ons parochie kerkhof.
Ruim 25% van onze gezinnen voldoet aan deze norm. 
De kerkbijdrage is vrijwillig. Wanneer er een tekort is, heeft het kerkbestuur niet de
mogelijkheid extra inkomsten te verwerven zoals de overheid door een verhoging van
de belastingen. De monumentale St. Lambertuskerk is het middelpunt van onze
samenleving, waar men ook wat over zou mogen hebben. Een kleine  jaarlijkse bijdrage
van al die gezinnen die nu nog niets bijdragen, kunnen het financieel probleem voor het
onderhoud van dat monument wegwerken. 
Onze parochie is een gemeenschap van mensen, die samen Kerk willen zijn en dus
samen ook het monumentale kerkgebouw als hart van onze gemeenschap voor ons
allen in stand willen houden.
Kosten van groot onderhoud (kapitaalsonderhoud) treft u niet aan in de exploitatie.
Hiervoor in de plaats treft u in de exploitatie jaarlijks een bedrag aan van €. 13.530,– dat
wij tien jaar lang moeten storten in het Nationaal Restauratie-fonds, waarmee wij voor
tien jaar een overeenkomst hebben afgesloten. De lasten worden daardoor over tien
jaar verdeeld en worden hoge kosten door dat fonds voorgefinancierd. Hierdoor kunnen
wij pieken in de jaarlijkse exploitatie voorkomen.
Naast de kerkbijdrage wordt voor bepaalde diensten een bijdrage gevraagd. H. Mis door
de week €. 7,– en in het weekend €. 20,–. Uitvaartmis of Huwelijksmis €. 300,– (gratis bij
voldoende kerkbijdrage). 

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 het beste nu
regelen door het laten opmaken van een “stichtingsacte”. U kunt hiervoor contact
opnemen met de pastoor of de penningmeester.  Stichting gedurende 10 jaar €. 210,–
en voor 20 jaar €. 420,–.

Sinds 2004 krijgen de parochies in Groot-Nederweert geen algemene subsidie van de
gemeente. Het afschaffen van deze waarderingssubsidie is een slechte zaak.
Momenteel geven gemeentebesturen vorm en inhoud aan hun verantwoordelijkheden
voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kerk is
immers nog steeds de grootste vrijwilligersorganisatie en inspireert veel mensen om
zich in te zetten als vrijwilliger voor vele maatschappelijke initiatieven.  
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Anderzijds zijn wij dankbaar voor de steun die de gemeente incidenteel verleent voor
groot onderhoud aan de St. Lambertuskerk als monument.

Sint-Lambertusparochie Nederweert  
    
Staat van baten en lasten boekjaar 2007 en begroting 2007-2008 
Begroting 2008 is tevens de voorlopige begroting 2009

LASTEN Boekjaar
2007

Begroting
2007

Begroting
2008

Boekjaar
2006

Persoonskosten bruto 37.419,49 41.000,00 45.000,00 43.373,69

Kosten pensioenpremie en bijdrage
administrator                              --

9.471,09 10.500,00 12.000,00 11.626,23

Assistenties en vrijwilligers niet
loondienst                                  +

4.790,30 2.500,00 3.000,00 2.764,00

Af 4.680,79

Personeelskosten 32.738,70 33.000,00 36.000,00 34.511,46

Klein onderhoud aan kerk en interieur. 1.381,82 3.000,00 2.000,00 2.477,50

Voorziening jaarlijkse lasten
meerjarenplan

14.000,00 15.000,00 15.000,00 13.530,00

Energiekosten kerk 8.770,22 11.000,00 8.000,00 19.369,40

Zakelijke lasten en verzekeringen kerk 8.739,10 7.000,00 7.000,00 7.571,39

Kosten onderhoud kerkgebouw 32.891,14 36.000,00 32.000,00 42.948,29

Pastorie klein onderhoud 1.024,98 1.000,00 1.000,00 1.181,01

Voorziening groot onderhoud en
afschrijving

5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

Energiekosten pastorie 3.826,14 4.000,00 3.000,00 4.275,13

Zakelijke lasten en verzekering
pastorie

904,73 1.000,00 1.000,00 912,86

Kosten pastorie 10.755,85 11.000,00 10.000,00 8.369,00

Totaal kosten kerk en pastorie 43.646,99 47.000,00 42.000,00 51.317,29

Klein onderhoud en afschrijving
parochie centrum

8.027,25 8.600,00 8.100,00 8.015,00

Energiekosten parochiecentrum 698,40 1.200,00 700,00 1.392,00

Zakelijke lasten en verzekering
par.centr.

433,00 200,00 400,00 228,00

Totaal zakelijke lasten en
verzekeringen par. ctr.

9.158,65 10.000,00 9.200,00 9.635,00

Gewoon onderhoud
begraafplaats+voorziening

2.287,57 2.000,00 2.000,00 644,26

Zakelijke lasten en verzekering 
begraafplaats

129,63 1.000,00 500,00 1.021,47

Algemene onkosten begraafplaats 2.157,94 3.000,00 2.500,00 1.665,73

Zakelijke lasten landerijen 55,00 60,00 57,84
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Totaalkosten overige onroerende
zaken

11.316,59 13.055,00 11.760,00 11.358,57

Rente en lasten van schulden 2.178,15 3.045,00 2.180,00 1.876,47

Hosties, bloemen, kaarsen en overige
liturgische zaken.

2.100,91 4.500,00 2.100,00 4.361,72

Koren, misdienaars, misboekjes,
zangbundels etc

8.767,97 10.500,00  9.000,00 10.609,25

Totaal kosten erediensten 10.868,88 15.000,00 11.100,00 14.970,97

Pastorale z. w.o. cursus,
werkgroepen, abonnementen etc.

3.597,56 4.000,00 3.000,00 4.084,60

Perc-, sol-bijdrage en vrijwillige
bijdrage

21.419,74 23.000,00 22.000,00 25.438,60

Huishoudkosten (2690,63) en
representatiekosten (1617,15)

4.307,78 6.000,00 4.000,00 7.195,11

Bestuurskosten, porti, telefoon,
abonnementen etc.

12.707,27 10.000,00 9.000,00 9.521,81

Beheerskosten totaal 17.015,05 16.000,00 13.000,00 16.716,92

142.781,66 154.100,00 141.040,00 160.274,88

BATEN Boekjaar
2007

Begroting
2007

Begroting
2008

Boekjaar
2006 

Kerkbijdrage (gezinsbijdrage) 64.312,78 63.000,00 64.000,00 65.332,85

Collecte tijdens diensten 21.225,01 27.000,00 21.000,00 26.042,26

Stipendia, uitvaarten en overige
diensten

14.334,68 12.000,00 12.000,00 11.948,16

Offerkaarsen, noveenlichten, offerblok
en giften

7.370,04 9.000,00 7.500,00 9.127,59

Ontvangen en af te dragen collecten
voor derden

925,80 2.000,00 900,00 894,44

Bijdragen parochianen 108.168,31 113.000,00 105.400,00 113.345,30

Vrijval grafrechten, huren en giften
onderhoud

8.205,72 8.000,00 8.200,00 7.926,12

Opbrengst landerijen 725,38 900,00 725,00 725,38

Opbrengst begraafplaats en ander
onroerende zaken

8.931,10 8.900,00 8.925,00 8.651,50

Rente van reserveringen, stichtingen,
deposito’s

20.087,37 20.000,00 20.000,00 18.584,33

Totaal opbrengst uit bezittingen 29.018,47 28.900,00 28.925,00 27.235,83

Nadelig saldo 5.594,88 12.200,00 6.715,00 19.693,75

142.781,66 154.100,00 141.040,00 160.274,88

Vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 12 februari 2008

De voorzitter, R. Schuffelers     De secretaris, A. van der Sande   De penningmeester G. Vissers
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