SINT-LAMBERTUSPAROCHIE
NEDERWEERT

ALGEMEEN
Sint-Lambertuskerk: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert
Pastoor:

PAROCHIEGIDS 2015

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 vrijdag 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. NL80 RABO 01355.07.227 ten name van de SintLambertusparochie te Nederweert.
Informatie algemeen: info@kerknederweert.nl
De ingang van het parochiecentrum ligt aan de achterzijde van de kerk naast het
fiets-/voetpad (nabij begraafplaats en parkeerplaats - brievenbus is aanwezig).

Postadres parochiecommissie
Pastoor persoonlijk

: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert
: Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert

PAROCHIECOMMISSIE
R. Schuffelers
A. van der Sande
M. Tinnemans

pastoor / voorzitter
secretaris
penningmeester

tel. 0495-631317
tel. 0495-632069
tel. 0495-633421

J. Leeters
E. Roost-Knapen
C. Steijn
G. Vissers

afgev. Federatie BENO
vrijwilligerszaken & acties
onroerende zaken
algemene zaken

tel. 0495-633427
tel. 0495-633380
tel. 0495-631268
tel. 0495-460043

Alle leden van de parochiecommissie zijn ook bereikbaar via internet. Heeft u internet
dan kunt u de e-mail adressen vinden op de website www.kerknederweert.nl

HEILIGE MISSEN
Sint-Lambertuskerk:
Zorgcentrum St. Joseph Brugske 16

Jaarverslag 2014
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Zaterdag
Zondag
Dinsdag, donderdag en vrijdag
Maandag

KOSTERS
Tjeu Tinnemans
Mien Verheggen-Knapen
Sjra Wullems
Kapel Schoor: Frans van Eijk

0495-633421
0495-632684
0495-633436
0495-625288
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18.00 uur
9.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

INLEIDING
Dit jaarverslag 2014 laat u kennis maken met de vele activiteiten die het afgelopen jaar
in onze parochie plaats hadden.
U treft in deze gids enkele cijfers aan over het afgelopen jaar en op pagina 11 staat het
financieel verslag 2014. In dit verslag kunt u zien dat dit jaar weer is afgesloten met een
financieel tekort. Meer hierover kunt u lezen zie pagina 9.
Dit jaarverslag is tevens de parochiegids 2015. Het 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.
Gids 2000 is zolang de voorraad strekt verkrijgbaar in het Parochiecentrum. U kunt
deze ook downloaden van onze website www.kerknederweert.nl Op deze website
treft u alle actuele informatie aan.
Het werk van het parochiecommissie wordt ondersteund door plm. 120 vrijwilligers die
zich belangeloos inzetten voor de vele werken, zoals gebouwen, kerkhof, versieringen,
koren, lectoren 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 de parochiecommissie 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.

PAROCHIEFEDERATIE
Sinds 1 januari 2014 is er tussen de vier parochies van Nederweert een
samenwerkingsverband van kracht in de vorm van de federatie Groot Nederweert.
Deze federatie wordt bestuurd door het federatiebestuur waarin van elke parochie twee
vertegenwoordigers zitting hebben die door de bisschop benoemd worden als
bestuursleden voor alle vier de parochies.
In plaats van een kerkbestuur heeft iedere parochie nu een Parochiecommissie die
onder verantwoordelijkheid van het Federatiebestuur zorg draagt voor de dagelijkse
gang van zaken in de betreffende parochie en ook het lokale aanspreekpunt voor de
betreffende parochie vormt. Het Federatiebestuur zorgt voor onderlinge afstemming en
samenwerking om zo efficiënt en transparant mogelijk te kunnen werken ten bate van
de geloofsgemeenschap. Natuurlijk wordt naast financiën en gebouwen vooral ook
samenwerking beoogd voor pastorale en liturgische zaken.
Pastoor Koumans en pastoor Schuffelers zijn door de bisschop benoemd tot pastoor
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van alle vier de parochies, waarbij pastoor Schuffelers in overleg met pastoor Koumans
benoemd is tot moderator en daarmee juridisch gezien de eindverantwoordelijke is.
Afgesproken is dat pastoor Koumans in de praktijk op dezelfde wijze als voorheen zich
met Ospel bezig houdt.

PASTORAAL 2014
Voor de Lambertusparochie zijn er op pastoraal gebied geen echt bijzondere dingen
gebeurd.
Natuurlijk zijn er de vreugdevolle momenten van de geboorte van een kind. Voor 16
kinderen hebben de ouders hun vreugde ook tot uitdrukking willen brengen door hun
kind te laten dopen en op die manier het ook op een bijzondere manier toe te
vertrouwen aan de zorg van God.
Zoals gebruikelijk waren er natuurlijk ook de vieringen van de eerste heilige Communie.
In de Lambertuskerk mochten in totaal 47 kinderen voor het eerst Jezus in de heilige
Communie ontvangen, na intensief op dit bijzondere moment te zijn voorbereid. Juist
ook deze voorbereiding is voor mij als pastoor ook altijd weer een feest.
In december mochten 36 jongeren van groep 8 van de bisschop zelf het heilig Vormsel
ontvangen en zo in dit sacrament hun stap naar een volwassen geloof laten bezegelen.
Ik heb het weer fijn gevonden deze jongeren op dit bijzondere moment voor te
bereiden.
Er waren twee koppeltjes 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.
Bijzonder is echter ook altijd weer het afscheid nemen van een dierbare. Bij 31
parochianen hebben we dat gedaan in een kerkelijke viering. 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 positieve, doordat Hij ons laat
verrijzen tot het eeuwig leven.
Heel belangrijk in een parochie is echter vooral ook de inzet van vrijwilligers. Gelukkig
zijn er nog steeds velen die zich op deze wijze willen inzetten voor de
parochiegemeenschap. We zijn daar dan ook heel dankbaar voor.
Pastoor R. Schuffelers

PASTORALE ZORG
U kunt voor alle pastorale aangelegenheden, waaronder bediening, ziekencommunie,
biechtgelegenheid, een afspraak maken met pastoor Schuffelers, Schoolstraat 2,
Nederweert. Telefoon 0495-631317 en in dringende 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. Wij 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, in verpleeghuis en zorgcentrum.
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Bij afwezigheid van pastoor Schuffelers is voor bedieningen pastoor Koumans
beschikbaar en de priesters in Weert. Maar het is goed om niet te lang met een
bediening te wachten. Een bediening in een vroegtijdig stadium maakt het mogelijk dat
de ernstig zieke het ontvangen van dit sacrament bewust mee kan maken en
ontvangen. Het sacrament is juist bedoeld om een ernstig zieke te helpen om op God
en de boodschap van de verrijzenis te blijven vertrouwen. Bovendien voorkomt men bij
het tijdig maken van een afspraak voor een bediening dat men op het laatste moment
een priester moet zoeken en dan soms heel moeilijk een priester kan vinden.

OVERZICHT
Enkele getallen van het afgelopen jaar met vergelijking voorgaande jaren.
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

2005

Dopelingen

16

18

22

30

23

27

33

39

51

55

Eerste Communicantjes

47

54

63

48

67

75

56

77

78

80

Vormelingen

36

36

50

32

48

51

49

56

63

77

Huwelijken

2

4

4

3

5

3

7

5

8

3

Uitvaarten

31

37

38

46

41

37

53

42

45

49

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

VRIJWILLIGERSGROEPEN
In de 13 vrijwilligersgroepen werken samen 119 parochianen, van wie een aantal in
meer groepen werkzaam zijn. In deze telling zijn de leden van alle koren inclusief van
kapel Schoor 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 u ook wilt deelnemen,
meld dit dan bij de parochiecommissie en wij zullen er voor zorgen dat u bij een van
deze vrijwilligersgroepen naar keuze wordt ingedeeld.
Ook kan het Dameskoor Cantantes en het Herenkoor St. Lambertus nog leden
gebruiken. De adressen van deze koren treft u op pagina 5 aan.
Een jeugdkoor in onze parochie is zeer gewenst. Voelt iemand zich geroepen een
dergelijk koor op te starten, dan kan men rekenen op alle medewerking van de
parochiecommissie.

De vrijwilligers zijn in volgende groepen ingedeeld
Bloemsiergroep
Catechese. (gezinsmis, communie/

mvr. T. Verdonschot-van Loon
pastoor R. Schuffelers

631925
631317

vormsel en en kinderwoorddienst)

Onze parochie telde in dit verslagjaar 8.312 inwoners, van wie 7.065 katholiek
(gedoopt) zijn. In onze kerkledenadministratie staan 6.950 parochianen geregistreerd.
Het aantal gezinnen en alleenstaanden is 3.585.

ADRESSEN van KOREN, DIRIGENTEN en ORGANISTEN
Dameskoor Cantantes
Herenkoor Sint-Lambertus
Organist

T. Linsen-van Roij
D. Steuten-Hoeben
J. Peerlings
H. Beelen-Oosterbos

0495-552393
0495-633218
0495-633855
0495-625175

Collectanten
dhr. M. Tinnemans
Kerk-gezins-bijdrage / kerkbalans dhr. M. Tinnemans
Kerkhofbeheer / onderhoud
dhr. M. Tinnemans, H. Bijlmakers
en C. Steijn
Kerststal
dhr. M. Tinnemans
Koperpoetsgroep
dhr. M. Tinnemans
Korengroep
mvr. T. Plasmans-Knoops
Lectorengroep
pastoor Schuffelers
Misdienaars en acolieten
dhr. M. Tinnemans
Onderhoud onroerende zaken
dhr. C. Steijn en G. Vissers
Toezicht opendagen
dhr. M. Tinnemans

632425
633421
632421/ 631648
631268
633421
632425
626514
631317
632425
631268/ 460043
633421

KAPELBEHEER Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Schoor - (parochie Sint-Lambertus)
ST. LAMBERTUSINSIGNE
Pastoor R. Schuffelers
telefoon
Fr. Van Eijk (algemene zaken)
M. Franssen-Venner
G. Fijen (penningmeester)
L. Borrenbergs-van Dongen

0495-631317
0495-625288
0495-631566
0495-632278
0495-631508
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Als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk is in 2004 het St. Lambertus
vrijwilligersinsigne in Brons, Zilver en Goud ingevoerd. In dit verslagjaar ontvingen dit
insigne in brons: Toos Wullems.
In zilver: Anny Stienen, Marlies van de Moosdijk en Jan Verhijden.
In goud: Er waren dit jaar geen vrijwilligers die voor goud in aanmerking kwamen.
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GEBOUWEN

De geplande instandhoudings werkzaamheden zijn o.a.

De Sint-Lambertuskerk, parochiecentrum en pastorie zijn de gebouwen waarover wij
beschikken. De Sint- Lambertuskerk “hét monument van Nederweert” is het mooiste
monument in de gemeenschap, ja zelfs in de gemeente. 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.

-

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 verwarmingsinstallatie.
2007 - 2008 vernieuwing leibedekking van hoofdbeuk zuid en noord.
2010
vernieuwing toren met nieuwe leibedekking en houten binnenconstructie.

De toren is 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 een keer de gelegenheid gehad de toren te
beklimmen en zij hadden tijdens dat bezoek een vergezicht over het Nederweerter land
en ver daarbuiten. Er waren velen die gebruik hebben gemaakt van die geboden
gelegenheid. Traditiegetrouw hopen wij elk jaar de gelegenheid te geven om de toren te
beklimmen. Wanneer wordt tijdig bekend gemaakt op onze website
www.kerknederweert.nl en in het Weekblad voor Nederweert.

(door gemeente)

Het bestuur heeft eind 2003 een tienjarenplan 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 zaken zijn
opgenomen in een door de Rijksdienst goedgekeurd tienjarenplan waarvan 2014 het
laatste jaar was en de afwikkeling in 2015 plaats heeft. Tot het afgelopen jaar 2014
mochten wij 50% subsidie ontvangen voor alle onderhoudswerken die in de planning
waren opgenomen.
Aansluitend aan het 10-jarig onderhoudsplan is in 2014 een zesjarig onderhoudsplan
opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,ter verkrijging van
BRIM- subsidie. Het nieuwe plan sluit dus daarop aan.
Op 27 augustus 2014 is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de goedkeuring
ontvangen en de subsidie vastgesteld die eindigt in 2020. De totale kosten van het plan
zijn €. 91.824,00, waarvan is goedgekeurd €. 89.440,00. De subsidie die wij daarvoor
ontvangen bedraagt in die zes jaar €. 44.720,00, waarop een jaarlijks voorschot wordt
ontvangen.
Voor dat zesjarenplan is ook een provinciale subsidie aangevraagd. Op 20 november
2014 is een Project Instandhoudingsbijdrage voor St. Lambertuskerk toegekend. De
bijdrage voor die zes jaar is €. 17.888,00. Subsidieregels MONULISA 2014.
Een aanvraag voor een bijdrage van de gemeente is in behandeling.
Kostenoverzicht van het zesjaren plan
Onderhoudskosten totaal
Bijdrage Rijk
Provincie
Resteert voor de parochie.

€. 91.824,00.
€. 44.720,00 en
€. 17.888,00
€. 29.216,00
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Aan metselwerken reparaties aan uitvallen stenen en voegwerken.
Werkzaamheden aan balkconstructies en andere houtwerken.
Jaarlijks onderhoudswerken aan dakgoten en hemelwaterafvoeren.
Glas in loodwerken aan ramen.
Schilderwerken.
Bliksembeveiliging.

Op niet te lange termijnmoet moet het orgel, dat buiten de onderhoud van het gebouw
valt, weer een grote restauratiebeurt moeten krijgen. In 2012 en 2013 hebben enkele
onderzoeken plaats gehad. Zodra dit is afgerond zal een aanvraag volgen voor een
Rijkssubsidie. Naar verwachting zal die subsidie eerst in 2016 of later 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 6-jarig onderhoudsplan.
Het streven is er op gericht dat geen achterstallig onderhoud ontstaat.

KERKHOF (begraafplaats bij kerk)
De begraafplaats bij de kerk is een Katholieke begraafplaats. Dat wil zeggen indien
men hier begraven wil worden katholiek moet zijn en aan de begrafenis of crematie een
kerkelijke dienst vooraf moet gaan. Die van elders komen moeten bovendien een band
hebben met onze parochie.
Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, die twee keer per maand het kerkhof
onderhouden, ligt de begraafplaats er fraai verzorgd bij. 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 grafteken er goed verzorgd bij ligt. Scheefstaande grafkruisen of platen ontsieren
het kerkhof en dienen door rechthebbenden in ordelijke staat gebracht te worden.
Gebeurt dit niet dan heeft het parochiecommissie de bevoegdheid deze graven te
ruimen.
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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 plaats vrij is,
men kan kiezen voor die plek. Ook is het mogelijk een grafmonument te adopteren,
waarvan niemand het grafrecht heeft. Dit zijn de enige keuzegraven die men tegen
betaling van €. 500,– kan adopteren om er zelf begraven te worden. Heeft men
interesse om een van die monumentale graven te adopteren, dan kunt u contact
opnemen met M. Tinnemans tel. 0495-633421
Zoals u in de tabel kunt lezen is er ruimte voor 404 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.
Overzicht gegevens uitvaarten en begraafplaats
jaar

uitvaart
totaal

grondgraf

crematie

totaal

par.
kerkh.

elders

totaal

par.
kerkh.

Parochie begraafplaats
elders

bijzet

nieuw belegd
graf

grafpl
open

2011

46

36

25

11

10

1

9

23

12

552

393

2012

38

25

18

7

13

2

11

10

8

551

401

2013

37

26

23

3

11

1

10

13

10

549

403

2014

31

28

23

5

3

0

3

14

9

548

404

In dit verslagjaar vervielen de grafrechten van 25 (29) graven, waarvan er 15 (17) zijn
verlengd met 10 jaar. De 10 (12) vervallen grafrechten zullen in 2015 worden geruimd.
Welke graven geruimd gaan worden in 2015 en welke graven in 2015 verlengd kunnen
worden kunt u lezen in het publicatiekastje op het kerkhof alsook op de website
www.kerknederweert.nl . Voor grafrechten zie tarievenlijst blad 10.
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 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 €. 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 €. 23,– extra.
Ruim 25% van onze gezinnen betaalt de kerkbijdrage, waarvan 70% voldoet aan de
minimumnorm van €. 70,--. De gemiddelde bijdrage per betalend gezin is €. 78,–.
Ruim 75% van de ingeschreven RK gezinnen in onze parochie betaalt geen
kerkbijdrage. Dat wil zeggen dat de betalende 25% niet alleen 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
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wat waard zou mogen zijn. Als die gezinnen, die nu geen bijdrage betalen, per maand
€. 1,– betaalden zou er geen tekort meer zijn en kunnen wij mogelijk nog iets
reserveren voor toekomstig groot onderhoud.

TARIEVEN 2015
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

Stille H. Mis door de week
Weekendmis
Mis stichting door de week gedurende 10 jaar
Mis stichting door de week gedurende 20 jaar
Mis stichting in het weekend gedurende 10 jaar
Mis stichting in het weekend gedurende 20 jaar
Uitvaartdienst incl. Vooravonddienst
Huwelijksmis
Jubileum mis (tijdens niet reguliere diensten)
Kerkbijdrage per jaar (minimale bijdrage)
Grafrecht 20 jaar voor enkel of dubbeldiep graf
Urnengraf 20 jaar
Kindergraf (vak 1 rij H)
Verlenging grafrecht 10 jaar
Graf delven en dichten

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

10,-25,-100,-200,-250,-500,-400,-400,-250,–
70,– (advies bisdom 90)
460,-500,-230,-230,-490,--

EXPLOITATIEVERSLAG
Op pagina 11 treft u aan het financieel verslag 2014. In de eerste kolom de cijfers van
boekjaar 2014 met in de tweede kolom de cijfers van het jaar daarvoor.
In de derde en vierde kolom respectievelijk de begroting 2014 en 2015. De begroting
2015 is tevens de voorlopige begroting 2016.
Zoals bij gebouwen staat vermeld is voor groot onderhoud (kapitaalsonderhoud) een
10-jaren onderhoudsplan afgesloten met het Nationaal Restauratiefonds dat in het
boekjaar 2014 is beëindigd. Zoals u in de rubriek “Gebouwen” heeft kunnen lezen is
aansluitend aan het tien jaren onderhoudsplan een zesjaren onderhoudsplan goed
gekeurd dat in 2015 in gaat en in 2020 eindigd.
Kerkbijdrage (gezinsbijdrage)
De belangrijkste bron van inkomsten is de kerkbijdrage (gezinsbijdrage), zoals u in het
verslag kunt lezen. Naast de kerkbijdrage wordt voor bepaalde diensten een bijdrage
gevraagd. Zie hierboven het overzicht van de tarieven in 2015.
De parochies in Groot-Nederweert krijgen geen algemene subsidie van gemeente dan
wel andere instellingen. Wel wordt er voor het kerkgebouw als Rijksmonument een
overheidssubsidie ontvangen, ofschoon die subsidie jaarlijks minder wordt.
Dat wil zeggen dat de parochiecommissie geen andere bijdrage kent dan een vrijwillige
bijdrage van de parochianen.
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STICHTINGEN / VOORUITBETAALDE DIENSTEN

STAAT VAN BATEN en LASTEN BOEKJAAR 2014 met BEGROTING 2014
Begroting 2015 is tevens voorlopige begroting 2016
LASTEN (UITGAVEN)

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Totaal Personeelskosten

27.242,59

27.616,38

25.600,00

23.600,00

a. Onderhoud kerk, Parochiecentrum en pastorie incl.
interieur kerk/par.ctr.

29.925,54

31.946,09

33.000,00

33.000,00

b. Energiekosten

12.500,74

12.956,57

15.000,00

15.000,00

c. Zakelijke lasten en verzekeringen

11.909,95

11.976,57

12.000,00

12.000,00

Totaal kosten (a, b en c) kerk, parochiecentrum en
pastorie

54.336,23

56.879,23

60.000,00

60.000,00

Totaal kosten overige onroerende zaken incl begraafpl.
Totaal Rente lasten van schulden minus kosten

741,21

0,00

600,00

400,00

1.127,19

1.240,59

1.000,00

860,00

d. Hosties, bloemen, kaarsen en overige liturgische zaken

3.960,35

4.127,91

4.100,00

4.000,00

e. Koren, misdienaars, misboekjes, zangbundels etc

8.616,10

7.415,46

7.800,00

7.400,00

12.576,45

11.543,37

11.900,00

11.400,00

Pastorale zaken cursus, werkgroepen, abonnementen
etc.

3.327,52

3.764,16

4.200,00

3.900,00

Afdrachten bisdom, dekenaat en collecten voor derden

20.290,28

21.400,60

22.500,00

20.500,00

Bestuurs-, beheers- en overige huishoudelijke kosten

10.420,08

9.181,08

10.300,00

10.400,00

200,00

200,00

Totaal kosten (d en e) erediensten

Incidentele lasten / onvoorziene zaken en ter afronding

30,00

Voordelig saldo

0,00

BATEN (INKOMSTEN

130.091,55

131.625,41

136.300,00

131.260,00

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

f. Kerkbijdrage (gezinsbijdrage)

52.639,19

55.613,64

56.000,00

52.000,00

g. Collecte tijdens diensten

19.311,83

19.552,00

20.000,00

20.000,00

h. Stipendia, uitvaarten, huwelijken en overige diensten

7.637,20

8.353,40

9.600,00

8.000,00

i. Offerkaarsen, noveenlichten, offerblok en giften

7.154,70

8.611,60

8.000,00

7.000,00

j. Ontvangen af te dragen collecten voor derden
Totaal bijdrage parochianen (f, g, h, i en j)
k. Landerijen incl. opstallen

0,00

0,00

0,00

0,00

86.742,92

92.130,64

93.600,00

87.000,00

1.095,00

825,00

800,00

800,00

l. Rente van reserveringen, stichtingen, deposito’s

22.028,43

26.765,20

22.700,00

22.700,00

Totaal opbrengst uit bezittingen (k en l)

23.123,43

27.590,20

23.500,00

23.500,00

Vrijval grafrechten

8.839,29

8.939,29

9.000,00

9.000,00

Incidentele baten

8.870,00

0,00

0,00

0,00

Nadelig saldo

2.515,91

2.965,28

10.200,00

11.760,00

131.625,41

136.300,00

131.260,00

130.091,55
Vastgesteld in de bestuursvergadering van de parochiecommissie 14 april 2015
Pastoor/voorzitter, R. Schuffelers
Secretaris, A. van der Sande
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Voor intenties voor overledenen tijdens H.H. Missen kunnen met de parochie afspraken
worden gemaakt voor tien of twintig jaar. We spreken dan van stichtingen en daarvoor
worden stichtingsaktes opgemaakt.
Familieleden van de overledene kunnen in die akte een datum laten vastleggen voor de
intentie die tijdens de H.H. Missen worden voorgelezen en in de kerkberichten van dit
weekblad worden gepubliceerd. Die datum is naar keuze, maar bijna altijd is dat als een
jaardienst, of voor verjaardag of het weekeinde dat het dichtst bij deze data ligt. Ook
nog in leven zijnde parochianen kunnen een stichtingsakte afsluiten voor het geval ze
geen of weinig directe familieleden hebben. De intenties gaan dan in na het overlijden.
In de stichtingsakte wordt een en ander vastgelegd. De stichtingsakte wordt door het
bisdom geregistreerd. Het bisdom houdt er toezicht op dat de stichtingsakte wordt
nagekomen.
De kosten voor een stichting voor intenties tijdens H.H. Missen zie tarieven 2015 op de
pagina hiervoor. Vooruit betaalde diensten kunnen ook geregeld worden; dat is dan
meestal voor minder dan tien jaar.
Voor meer informatie over stichtingen of het laten opmaken van een stichtingsakte kan
men terecht bij penningmeester van de parochie Tjeu Tinnemans (tel. 0495-633421) of
tijdens het spreekuur in het Parochiecentrum bij Marlies van de Moosdijk (tel. 0495625887). Ook per e-mail te bereiken: administratie@kerknederweert.nl
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”.

V3 mei 2015 jv

Penningmeester M. Tinnemans
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