
Kort verslag van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van vrijwilligersgroepen 

en oud-kerkbestuursleden parochie H. Aldegundis Maasbree op 08 mei 2019. 

 
 

Aanwezig:  
clusterbestuur: Deken de Graaf Woutering, Kapelaan te Boekhorst en Marlies Steijvers,  
Dré Verlinden (vertegenwoordigers Maasbree in het cluster MKBE). 
Door Theeuwen (koster), Ria Stox (secretariaat), Liset Janssen (oud-bestuur - website),   
Mat Kappel (oud-bestuur), Sjaak Hermans (financiële administratie), Toos Leijsten (financiële 
administratie/werkgroep Aldegundiskapel), Marc Grubben (collectanten),  Mirjam Hendriks 
(communiegroep), Ine Giesen (dameskoor), Leo Giesen (kerkhof administratie), Wiet 
Hermans (herenkoor), Trees Stolzenbach (MOV-groep), Hay Geerarts (kerkhof onderhoud). 
 
Afwezig met kennisgeving: Wiel van Brandenburg (oud-bestuur/ kerkhofgroep), Miep 
Thijssen (ziekenbezoek) 
 
 
1. De deken opent de bijeenkomst met gebed. 
 
 
2. Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd met volgende opmerkingen  
 van Toos  Leijsten: 
 - afwezig met kennisgeving: aanvullen Toos Leijsten 
 - punt 2: halfjaarlijkse bijeenkomst? Wordt op verzoek van de deken behandeld bij de  
   rondvraag. 
 
 
11. Website:  
 De website moet actueel gehouden worden; Liset beheert de website en kan op verzoek  
 aanpassingen doen. Zij zal echter niet actief achter nieuws aangaan en/of actuele  
 gegevens verzamelen. 
 Met name <dopen en overlijden> dient bijgewerkt te worden; Marlies zal gegevens   
 verwerken zodat Liset ze op de website kan zetten. 
 De deken spoort iedere werkgroep aan gebruik te maken van de website om actuele 
 informatie te verstrekken; ook de lijst met contactpersonen moet nagekeken worden.   
 
 
3. Contact pastoor/kapelaan met parochianen: 
 Zowel pastoor (deken) als kapelaan wonen buiten de parochie Maasbree en hebben een  
 drukke agenda; iedereen die daar behoefte aan heeft kan echter een afspraak maken.   
 Het idee om een keer per maand na afloop van de kerkdienst op zondag koffie te  
 drinken achter in de kerk, zal worden opgepakt door Door en Mat.  
 In principe laatste zondag in de maand; kapelaan plant dopen op andere zondagen.  
 
 
4. Aldegundiskapel: 
 De werkgroep Aldegundiskapel is zeer actief geweest met het uitwerken van de  

plannen. In principe wordt de ruimte waar nu het doopvont staat, door het plaatsen van 
een glazen wand met afsluitbare deur afgescheiden van de kerk; toegang via de nu 
geblokkeerde buitendeur.  

 Het Maria altaar blijft gehandhaafd; een beeld van H. Aldegundis wordt toegevoegd.  
 Het doopvont wordt verplaatst naar een ruimte achter in de kerk linker zijbeuk (er  
 worden een vijftal banken verwijderd/omgebouwd). 
  



 
 De werkgroep is ook zeer actief geweest met publiciteit en het verwerven van geldelijke  
 middelen. De parochie als zodanig draagt, in afstemming met het bisdom, niet bij aan de  
 kosten.  
  

Er wordt opgemerkt dat niet iedereen de behoefte aan een dergelijke stilte-kapel in de 
kerk onderschrijft. Enkele mensen zijn van mening dat er al voldoende gelegenheid is 
voor meditatie, bijvoorbeeld in de kapel op het kerkhof.  

 De leden van de werkgroep hebben duidelijk een andere mening en zien deze kapel als  
 een aanwinst voor de parochianen en de kerk. 

Ook de deken is positief over het initiatief van de Aldegundiskapel en geeft aan dat de 
plannen door het clusterbestuur worden ondersteund.  

  
 Verdere aandachtspunten en meegegeven adviezen: 
 - verzekering van de kapelruimte en inboedel valt onder de verzekering van de kerk 
 - de parochie behoudt het gehele eigendomsrecht.  
 - de buitendeur dient geheel vernieuwd te worden (Mat) 
 - het openen en sluiten van de buitendeur dient goed geregeld te worden (Mat)   
 - het verplaatsen van het doopvont (het oudste en meeste waardevolle bezit van de  
   kerk) dient met veel omzichtigheid te gebeuren. (Mat) 
 - advies: rondom het doopvont stoelen plaatsen (geen banken) in verband met de  
   flexibiliteit.  
 
 
5. Verhuur van de pastorie voor dagopvang mensen met dementie. 
 Er is in Maasbree een burgerinitiatief ontstaan met betrekking tot het ontwikkelen van  
 een dagopvang voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.  
 De werkgroep heeft al ver ontwikkelde plannen om de pastorie te gebruiken voor dit  
 initiatief. De pastorie is een prachtig  gebouw in het centrum van Maasbree met een  
 grote tuin, uitstekend geschikte te maken voor de opvang van deze doelgroep.  
 Men wil de pastorie minimaal verbouwen, of beter gezegd aanpassen voor de  
 gebruiksdoeleinden en verder de tuin renoveren.  
 Qua financiën is men in onderhandeling met de gemeente en provincie om de nodige  
 investeringen en ook het exploitatiemodel rond te krijgen. 
  
 Voor de parochie zou dat betekenen dat de pastorie verhuurd wordt voor een periode 
 van 10-15 jaar, zonder verdere investeringen (behalve het onderhoud van het dak. 
 Aan het bisdom wordt toestemming gevraagd. 
 Secretariaat en archief verhuizen dan naar de sacristie. 
 
  
6. Onderhoud kerkgebouw: 
 Via het standaard-onderhoud door middel van onderhoudscontracten en ingrepen waar  
 nodig, proberen we de toestand van het kerkgebouw op peil te houden. 
 Extra aandacht verdient het Angelustorentje (lekkage) en het belendende dakvlak. 
 Hiervoor zal in afstemming met het bisdom in de komende periode actie worden  
 ondernomen. 
 
 
7. Dames/herenkoor: 
 Het dameskoor repeteert momenteel wekelijks in de pastorie; indien deze wordt  
 verhuurd zal een alternatief gezocht moeten worden.  
 Een van de zaaltjes van de Dorpsontmoeting in het Hoes van Bree is daarvoor de meest  
 aangewezen plaats. Eerdere repetities in de grote zaal waren geen succes (te grote  
 ruimte en slecht bereikbaar). 



 Dre gaat onderzoeken of een vaste afspraak voor donderdagmiddag van 17.30-19.00h  
 mogelijk is. Andere alternatieven kunnen ook worden onderzocht. 
 
8. Kerkhof: 
 De gegevens van enkele begrafenisondernemingen komen vaak te laat bij de  
 administratie van het kerkhof. Er moet dan soms op een te laat tijdstip nog van alles  
 geregeld worden (met alle stress vandien). 
 Het secretariaat van het dekenaat zal e.e.a. zorgvuldig vervolgen. 
 
 Het huidige beleid ten aanzien van het opruimen van graven blijft gehandhaafd. 
 Indien niet meer voor een verlenging wordt betaald, zal het graf na ca. een jaar worden  
 verwijderd. Uitzonderingen: monumentale en/of bijzondere graven te beoordelen door de  
 kerkhofbeheerder. Bijbegraven in een vol graf is toegestaan indien de laatste begraving 
 minimaal 30 jaar geleden is.  
 
 
9. Avondwake: 
 Toos Leijsten gaat de activiteiten rond avondwake coördineren met ondersteuning van  
 enkele leden van de lectorengroep. 
 
 
10. Actuele ledenlijst van de werkgroepen: 
 Verzoek aan vertegenwoordigers van de vrijwilligersgroepen om een actuele ledenlijst  
 door te sturen naar het secretariaat van de parochie (Ria). 
    
 
12.  Rondvraag: 
 Leo/Ine: stoppen met hun administratieve werkzaamheden voor het kerkhof  in 2021 
 (na 25 jaar). Dit betekend dat we een opvolger zoeken (via de website) 
 
 Mirjam: door een misverstand moest de communie-kennismakingsdienst uitwijken naar  
 een extra mis op zondag om 12.00h. Zaterdag is geen alternatief vanwege het drukke  
 programma van kapelaan. Volgende keer beter/tijdiger plannen.  
  
 Marc: er zijn nog 4 collectanten, in principe genoeg voor de normale diensten op  
 zondag. Bij bijzondere gelegenheden, Pasen/Kerstmis, is aanvulling gewenst. 
 (oproep op de website) 
  
 Wiet: de situatie rond de aanwezigheid van de organist, in het bijzonder voor bijwonen  
 van de repetities is en blijft zorgelijk. Het herenkoor repeteert zondag voor de dienst van  
 11.00h; de organist komt omstreeks 10.45h na de dienst in Kessel-Eik. 
 - Het herenkoor bestaat uit mannen van een respectabele leeftijd; een nieuw  
 aangeworven lid brengt de gemiddelde leeftijd niet omlaag. 
 - Tijdens de koorrepetitie lopen er soms mensen in de kerk die niet op de hoogte zijn  
 van de begintijd van de Eucharistieviering. Een bord met de mistijden bij de hoofdingang  
 zou een aanwinst zijn. Dre zorgt dat dit bord (dat verwijderd is na de renovatie van de  
 toren) opnieuw wordt opgehangen. 
 
 Deken: in afstemming met de deelnemers plannen we in oktober/november 2019 een   
 volgende bijeenkomst.Juiste datum, plaats en tijd volgen. 


