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Inleiding 
Er zijn in het afgelopen jaar nogal wat zaken veranderd in onze parochie. Onze 

vertrouwde pastoor Verbong ging met emeritaat, we kregen een nieuwe kape-

laan Hans te Boekhorst, die we moeten delen met Baarlo. De vaste organist en 

koster Ad Voesten nam ontslag, er kwam een nieuwe organist Tim Giesbers en 

onze vertrouwde Door Teeuwen fungeert weer volledig als koster.  

 

Pastoor Verbong is in zijn 72e levensjaar met emeritaat gegaan en heeft zich 

gevestigd in een mooi appartement horende bij Sint Charles (oud klooster van 

de witte paters) in Heythuysen. 

 

Het bisdom heeft de deken van Horst, de Graaf Woutering benoemd als admini-

strator van het cluster MKBE en dus ook van de parochie Maasbree. 

In het dekenaat Horst werken 4 kapelaans, waarvan Hans te Boekhorst hoofd-

zakelijk voor Baarlo en Maasbree functioneert. Kapelaan te Boekhorst woont op 

de pastorie in Baarlo, is geboren in 1966 en heeft zijn priesteropleiding in Rol-

duc genoten. De kapelaan is zeer sportief met voetbal en fietsen als afwisseling 

van zijn drukke werkzaamheden in de parochie. De contactgegevens vindt u op 

de laatste pagina. 

 

Merche Derks is de nieuwe clusterbestuurster als afgevaardigde van Maasbree. 

Merche zal zich voornamelijk bezighouden met diaconie, communicatie en litur-

gische zaken.  

 

Een groot deel van het jaar heeft de kerktoren in de steigers gestaan. Het heeft 

de moeite geloond: het resultaat is een vakkundig gerenoveerde kerktoren die 

nu jarenlang het trotse middelpunt van het centrum van Maasbree kan tonen. 

De financiële bijdrage van de Maasbreese inwoners bedraagt bijna € 6.000. 

Dankzij extra bijdragen van het bisdom en een lokale stichting is het beslag op 

de eigen middelen beperkt gebleven. 

 

Bij dit informatiebulletin ontvangt u zoals gebruikelijk ook de gegevens over de 

jaarlijkse actie KERKBALANS (kerkbijdrage) in 2017 met als motto ‘Mijn kerk 

verbindt’. De opbrengst van deze actie levert een belangrijke bijdrage aan de 

inkomsten van onze parochie.  

Weekendviering/misintenties 
Deze is in onze kerk op zondagmorgen om 11.00 uur en staat vermeld in 1Peel 

en Maas. Misintenties kunt u bij voorkeur opgeven per e-mail 

(par.aldegundismaasbree@hetnet.nl) en betalen per bank 

NL58RABO0131001973. U kunt misintenties ook opgeven op donderdag- en 

vrijdagmorgen op de pastorie of per envelop in de brievenbus bij de deur van de 

pastorie aan de Dorpstraat 4. 

Doopvieringen 
Doopvieringen worden in principe op een zondag gehouden. Voor het maken 

van een afspraak kunt u bij de kapelaan terecht. Het dopen van elk kind gebeurt 

afzonderlijk. Namens de kerk wordt het kindje een doopkruisje aangeboden en 

ontvangt het een doopkaars. De bijdrage in de kosten bij een doopviering is 

vrijwillig. Deze kunt u in een enveloppe deponeren op een "offerschaal". 

Huwelijks- en jubileumvieringen 
Hiervoor  kunt u een afspraak maken met de kapelaan. 
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Eerste communieviering 
Zondag 23 april 2017 zullen de kinderen van groep 4 van basisscholen De 

Violier en De School voor het eerst de H. Communie ontvangen. Dit gebeurt 

in twee vieringen om 9.00 uur en 10.30 uur. Ook kinderen die elders op 

school zitten, kunnen zich uiteraard aanmelden. U kunt contact opnemen met 

de kapelaan. Aan de communieviering gaat een aantal maanden van voorbe-

reiding vooraf. De kinderen stellen zich voor aan de parochie in een kennis-

makingsviering. Aan de hand van een communieklapper maken ze kennis 

met het geloof. Daarnaast komen er ook praktische zaken aan bod, zoals: 

hoe ziet de kerk er van binnen uit, hoe wordt brood gebakken en hoe wordt 

een kindje gedoopt. Als afsluiting vindt er een dankviering plaats. 

Vormsel 
Op het belangrijke moment van overgang van de basisschool naar de middel-

bare school, van kind naar puber, is er in de kerk het Sacrament van het 

Vormsel. Vrijdag 31 maart 2017 om 19.00 uur zullen de meisjes en jongens 

van groep 8 van basisschool De Violier en De School het Sacrament van het 

Heilig Vormsel ontvangen. Het Vormsel wordt toegediend door deken de 

Graaf Woutering. Opgave via de kapelaan. 

Uitvaartdiensten 
Op de vooravond van een uitvaart kan de familie kiezen voor een avondwake. 

Deze dienst wordt verzorgd door de leden van de werkgroep avondwake en 

wordt begeleid door orgelspel.     

In overleg met de kapelaan kan de inhoud van de uitvaartdienst naar eigen 

inzicht van de familie worden samengesteld. Het dameskoor verzorgt, indien 

gewenst, de zang tijdens de uitvaartdiensten en ook eventueel tijdens de 

avondwake.  

Na de uitvaartdienst wordt op een wanddoek achter in de kerk een kruisje met 

de naam van de overledene bevestigd. Jaarlijks wordt na Allerzielen het kruis-

je aan de familie ter beschikking gesteld. 

Pastorale zorg 
Bij langdurige ziekte van een parochiaan, kan de familie aan de pastorie laten 

weten dat bezoek namens de parochie op prijs gesteld wordt. Sommige paro-

chianen verblijven in een verzorgings- of verpleeghuis in Maasbree of de om-

geving. Zo’n verblijf is meestal langdurig. Deze mensen worden regelmatig 

bezocht door enkele leden van onze bezoekersgroep. 

Kerkradio 
Voor parochianen die dit wensen, bestaat de mogelijkheid om alle kerkdien-

sten via de kerkradio te beluisteren. Thuis heeft u een ontvanger waarmee u 

naar de dienst kunt luisteren.  

De abonnementskosten bedragen € 8 per maand. Voor het gebruik van de 

ontvanger wordt een waarborgsom van € 50 gevraagd. Voor nadere informa-

tie kunt u contact opnemen met de heer Lei Linders, tel. 4651499.  

Kerkhof 
De Mariakapel op het kerkhof is een druk bezochte plaats waar je een kaarsje 

aan kunt steken en even stil kunt zijn met je eigen gedachte. Een echte aan-

winst voor het kerkhof. 

De tarieven voor grafdelven en grafrechten zijn per 1 maart 2016 herzien als 

gevolg van meer uniforme toepasbaarheid.  

Informatie over het kerkhofreglement en de kerkhof tarieven kunt u vinden op 

de website en ook op het aanplakbord bij de ingang. 

Kerkbijdrage 
 

De kerkbijdrage voor 

2017 is door het Bisdom 

vastgesteld op een mini-

mum van €100,00 per 

jaar. 

Ten opzichte van voor-

gaande jaren is de bijdra-

ge gelijk gebleven. De 

richtlijn voor de kerkbij-

drage blijft 1% van het 

netto-inkomen per huis-

houden. 

U kunt het bedrag, des-

gewenst in termijnen, 

overmaken op IBAN reke-

ningnummer 

NL23RABO0131005707 

o.v.v. 

“kerkbijdrage 2017”. 

 

(Indien u meer dan 1% 

van uw positief verzamel-

inkomen en tevens meer 

dan €60,00 per jaar aan 

giften uitgeeft, is het 

meerdere tot maximaal 

10% van het verzamelin-

komen aftrekbaar.) 



Financiën 
 

De drie grote pijlers waar-

op de financiën van de 

kerk steunen zijn de col-

lectes tijdens de wekelijk-

se eucharistievieringen 

en bijzondere diensten, 

de misstipendia en de 

vrijwillige jaarlijkse kerk-

bijdrage. In 2016 zijn de-

ze inkomsten gestabili-

seerd, maar we kunnen 

te weinig sparen voor 

toekomstig groot onder-

houd. Met de inkomsten 

van de Stichting Petronel-

la Vaessen (een stichting 

waarvan de renteop-

brengsten ten gunste van 

onze kerk komen) zijn we 

jaarlijks in staat om toch 

een bedrag te reserveren 

voor “Groot Onderhoud”.  

Cluster Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik (MKBE) 

Het clusterbestuur, nu onder voorzitterschap van deken de Graaf Woutering, 

bestaat uit vertegenwoordigers van alle vier de parochies met een onafhanke-

lijke penningmeester.  

Dit bestuur beslist over alle belangrijke zaken van de vier deelnemende paro-

chies. 

De lopende zaken in de verschillende parochies gaan normaal verder dankzij 

de inzet van vele vrijwilligers en oud-kerkbestuursleden. 

 

Jaarcijfers  

 

2016  
(voorlopig) 

2015 
(definitief) 

   

Baten   

Kerkbijdragen €   39.693 €   39.358 

Collectes, offerblok, kaarsengeld €   18.897 €   23.740 

Mis-stipendia €     5.337 €     8.042 

Opbrengst begraafplaats €   16.118 €   15.403 

Opbrengsten bezittingen en beleg-

gingen 
€   11.600 €   15.308 

Stg. Petronella Vaessen en donaties €   21.092 €   24.175 

Som van de baten € 112.737 € 126.027 

   

Lasten     

Huisvestingskosten (onderhoud, 

energie enz. ) 
€   57.880    €   60.670 

Personeelslasten €   45.500 €   52.541 

Bijdragen bisdom en dekenaat €   16.621 €   16.053 

Kosten eredienst (inclusief koren)   €     6.860    €     6.781 

Algemene kosten €   11.459 €   11.686 

Som van de lasten € 138.320 € 147.731 

      

Resultaat over het verslagjaar  €-/-25.583    €-/-  21.705 



Contact  
 
Parochie H. Aldegundis 

 

Administrator: 

Deken de Graaf Woutering (Horst) 

 

Kapelaan: 

te Boekhorst (Baarlo)  

077 4671275 

kapelaan@parochiebaarlo.nl 
 

Secretariaat: 

(donderdag– en vrijdagmorgen) 

Dorpstraat 4 

5993 AN  Maasbree 

077 4651219 

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl 

 

Website: 

www.parochie-maasbree.nl 

 

Twitter: 

www.twitter.com/kerkmaasbree 

 

 

Bankrekeningen  
 

NL23RABO0131005707 

(kerkbijdrage) 

 

NL58RABO0131001973 

(overige betalingen) 

 

Tarieven 2017 
Het kerkbestuur van ons cluster heeft besloten de tarieven die gevraagd 

worden voor een intentie tijdens een Eucharistieviering in al onze vier paro-

chies te laten overeenkomen met de tarieven die door het bisdom Roer-

mond voor alle parochies zijn voorgesteld. Ook voor de rouw- en trouwgel-

den volgen we het voorstel van het Bisdom. 

 

Wanneer in de afgelopen vier jaar voldoende aan de kerkbijdrage is be-

taald, zal voor jubileum-, trouw- en uitvaartdiensten géén bijdrage worden 

gevraagd. Wanneer niet voldoende is bijgedragen, wordt het totaal van de 

bijdragen in de afgelopen vier jaar in mindering gebracht. 

Wanneer de familie het op prijs stelt, zal volgend op de uitvaartdienst, ter 

nagedachtenis de zeswekendienst kosteloos worden opgedragen. 

Alle overige tarieven alsmede de kerkhoftarieven kunt u terugvinden op 

onze website. 

 

Kerkbestuur MKBE, vertegenwoordiging Maasbree 

 

Merche Derks Heideweg 10 077 4653482   

merchederks@hotmail.com  

Dré Verlinden Laar 2 077 4650486 

dre.verlinden@planet.nl  

Eucharistieviering op zondagmorgen €    25,00 

Huwelijksviering €  400,00 

Jubileumdienst €  250,00 

Zang dameskoor €    75,00 

Doopviering vrijwillige bijdrage 

Uitvaartdienst (incl. avondwake) €  400,00 

Begeleiding crematorium  zonder uitvaart-
dienst vooraf 

€  400,00 

Begeleiding crematorium ná uitvaartdienst €    50,00 

Avondwake en dienst in het crematorium €  400,00 

Alleen avondwake €  400,00 

Foto:  Broni 


