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Inleiding 
Deze brochure is bedoeld voor de algemene informatieverstrekking aan de parochi-
anen en informeert u eveneens over de financiële situatie van onze parochie. 
Met het instellen van een clusterbestuur voor de vier parochies, Maasbree, Kessel, 
Baarlo en Kessel-Eik en het ontbreken van een eigen pastoor wonende in de pasto-
rie, is de afstand tussen bestuur en parochianen groter geworden. Inmiddels zijn we 
gestart met een koffiebijeenkomst na afloop van de viering op de eerste zondag van 
de maand. We hopen daarmee het informele contact tussen kapelaan en de paro-
chianen te bevorderen. Verder zal, zo mogelijk twee keer per jaar, een overleg met 
de contactpersonen van de verschillende werkgroepen onder leiding van deken de 
Graaf Woutering georganiseerd worden. Het verslag van deze bijeenkomst wordt 
gepubliceerd op de website van de Kerk. Hebt u, als parochiaan behoefte aan con-
tact, hebt u een idee of anderszins, neemt gerust contact op met de kapelaan of een 
van de clusterbestuursleden.  
 
Het afgelopen jaar is er, zoals gebruikelijk normaal onderhoud gepleegd aan het 
kerkgebouw en de bijbehorende installaties. Het dak en de dakconstructie wordt 
jaarlijks gecontroleerd evenals de verwarming, klokken en de algemene elektrische 
installatie. Ook op veiligheidsaspecten zoals brandblussers en noodverlichting wordt 
regelmatig gecontroleerd. De geluidsinstallatie is in december geoptimaliseerd om 
de verstaanbaarheid van de diverse sprekers te verbeteren. We hopen dat u dat ook 
daadwerkelijk merkt. De lekkage bij het Angelustorentje is provisorisch hersteld; 
grondige restauratie wordt in het komende jaar voorbereid. Uitvoering blijft afhanke-
lijk van de medewerking van het bisdom en de bijbehorende financiering. 
 
Een besluit omtrent de toekomst van de pastorie zal op korte termijn worden geno-
men. Hoogstwaarschijnlijk wordt deze verhuurd aan een organisatie met een sociaal 
maatschappelijke doelstelling. Er zijn reeds voorbereidingen getroffen om het paro-
chie-secretariaat en het archief te verhuizen naar de sacristie, zodra de pastorie 
leeg moet zijn. 
 
In het voorjaar zullen we een besluit moeten nemen ten aanzien van het ruimingsbe-
leid op het kerkhof. De komende jaren verlopen de grafrechten van veel graven. 
Indien de nabestaanden geen verlenging aanvragen wordt het graf normaliter ge-
ruimd. Aangezien er steeds minder begraven wordt ontstaan er veel lege plekken. 
We proberen een modus te bedenken hoe daar in de toekomst mee om te gaan. 
 
De werkgroep Aldegundiskapel wil het komende jaar starten met de realisatie van 
de stiltekapel. Het tijdstip is nog afhankelijk van het oplossen van een paar uitvoe-
ringszaken; een bijdrage in de kosten is nog steeds welkom. (NL05RABO03357244 
Parochie H. Aldegundis t.n.v. gift kapel) 
 
Bij dit informatiebulletin ontvangt u zoals gebruikelijk ook de gegevens over de jaar-
lijkse actie KERKBALANS (kerkbijdrage) in 2020 met als motto ’GEEF VOOR JE 
KERK’. De opbrengst van deze actie levert een belangrijke bijdrage aan de inkom-
sten van onze parochie. 
 
Kapelaan Hans te Boekhorst 
Kerkbestuur Parochie Maasbree. 

Weekendviering 
De H. Mis is in onze kerk op zondagmorgen om 11.00 uur. In het weekblad Hallo 
Peel en Maas, maar ook op onze website wordt nadere informatie vermeld, waaron-
der de intenties. Misintenties kunt U bij voorkeur opgeven per e-mail 
(par.aldegundismaasbree@hetnet.nl) en betalen per bank NL58RABO0131001973. 
Alternatief kunt U ook misintenties opgeven op donderdag- en vrijdagmorgen op de 
pastorie of per enveloppe in de brievenbus bij de deur van de pastorie aan de Dorp-
straat 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 afzon-
derlijk. 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 envelop deponeren op een ‘offerschaal’. 
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http://www.parochie-maasbree.nl/contact


Eerste communieviering 
Zondag 17 mei 2020 zullen de kinderen van groep 4 van basisscholen De Violier 
en De School voor het eerst de H. Communie ontvangen. Dit gebeurt in een vie-
ring om 11.00 uur. Ook kinderen die elders op school zitten, mogen zich uiteraard 
aanmelden. U kunt contact opnemen met de kapelaan. 
Aan de communieviering gaat een aantal maanden van voorbereiding vooraf. De 
kinderen stellen zich voor aan de parochie in een kennismakingsviering. Aan de 
hand van een communieklapper maken ze kennis met het geloof. Daarnaast ko-
men er ook praktische zaken aan bod, zoals: hoe ziet de kerk ervan binnenuit, 
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 middelbare 
school, van kind naar puber, is er in de kerk het Sacrament van het Vormsel.  
Vrijdag 24 januari 2020 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 vicaris-generaal Mgr. René Maessen. 

Huwelijks- en jubileumvieringen 
Voor huwelijks- en jubileumvieringen kunt u een afspraak maken 
met 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 kruisje aan 
de familie ter beschikking gesteld. 

Pastorale zorg 
Bij langdurige ziekte van een parochiaan of verblijf in een verzorgings- of ver-
pleeghuis in Maasbree of de omgeving, kan de familie aan de pastorie laten weten 
dat bezoek namens de parochie op prijs gesteld wordt.  

Kerkradio 
Voor parochianen die dit wensen, bestaat de mogelijkheid om alle kerkdiensten 
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 ontvan-
ger wordt een waarborgsom van €50 gevraagd. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer Lei Linders, tel. 077-4651499. 

Kerkhof 
De Mariakapel op het kerkhof is een drukbezochte plaats waar je een kaarsje aan 
kunt steken en even stil kunt zijn met je eigen gedachte. Een echte aanwinst voor 
het kerkhof. 
Informatie over het kerkhofreglement en de kerkhof tarieven kunt u vinden op de 
website en ook op het aanplakbord bij de ingang. 
De tarieven voor grafdelven en grafrechten zijn per 1 januari 2020 ongewijzigd. 
Zie verdere informatie op de website en het aanplakbord op het kerkhof. 

Cluster Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik (MKBE) 
Het clusterbestuur, nu onder voorzitterschap van deken de Graaf Woutering, be-
staat uit vertegenwoordigers van alle vier de parochies met een onafhankelijke 
penningmeester. Dit bestuur beslist over alle belangrijke zaken van de vier deel-
nemende parochies. De lopende zaken in de verschillende parochies gaan nor-
maal verder dankzij de inzet van vele vrijwilligers en oud-kerkbestuursleden. 

Kerkbijdrage 
 

De kerkbijdrage voor 

2020 is door het Bisdom 

vastgesteld op een mini-

mum van €110,00 per 

jaar. Ten opzichte van het 

voorgaande jaar is de 

bijdrage onveranderd. De 

richtlijn voor de kerkbij-

drage blijft 1% van het 

netto-inkomen per huis-

houden. U kunt het be-

drag, desgewenst in ter-

mijnen, overmaken op 

IBAN rekeningnummer 

NL23RABO0131005707 

o.v.v. “kerkbijdrage 

2020”. Uw kerkbijdrage 

valt onder ‘Giften aan 

goede doelen’ of 

‘Algemeen Nut Beogende 

Instellingen’ (ANBI). Als u 

kiest voor een periodieke 

schenking is zelfs het 

hele bedrag aftrekbaar. 

(Indien u meer dan 1% aan 

uw positief verzamelinko-

men en tevens meer dan €  

60,00 per jaar aan giften 

uitgeeft, is het meerdere tot 

maximaal 10 procent van 

het verzamelinkomen aftrek-

baar.)  

Foto: Maasbree, in heden en verleden 

Foto: pastoor Jan Thijssen 
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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 2019 zijn de-

ze inkomsten licht ge-

daald waardoor we wei-

nig kunnen 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”. 

Jaarcijfers  

 

2019  
(voorlopig) 

2018 
(definitief) 

   

Baten   

Kerkbijdragen €   35.020 €   36.895 

Collectes, offerblok, kaarsengeld €   15.745 €   14.819 

Mis-stipendia 4.755 €     8.260 

Opbrengst begraafplaats €   17.705 €   16.977 

Opbrengsten bezittingen en beleggin-

gen 
€   8.968 €   11.470 

Stg. Petronella Vaessen en donaties €   18.042 €   17.727 

Som van de baten € 100.235 € 106.148 

   

Lasten     

Huisvestingskosten (onderhoud, ener-

gie enz. ) 
€   38.273    €   52.174 

Personeelslasten €   55.397 €   49.518 

Bijdragen bisdom en dekenaat €   11.145 €   14.996 

Kosten eredienst (inclusief koren)   €     4.921    €     5.915 

Algemene kosten €   6.182 €   6.611 

Som van de lasten € 115.918 € 129.214 

      

Resultaat over het verslagjaar  €-/-15.683    €-/-  23.066 

In memoriam 
 
Jan Thijssen, pastoor van Maasbree van 1986 tot 2005 
 
Jan Thijssen werd geboren in 1940 te Horst en overleden 
op 28 augustus 2019 te Koningslust. Hij werd in 1965 in 
Roermond tot priester gewijd. Gestart als kapelaan in 
Gronsveld en Bergen en vervolgens pastoor in Maasbree. 
Tijdens zijn emeritaat verzorgde hij nog gedurende vele 
jaren diensten in Sint Joep in Heel en Koningslust. We 
hebben zijn leven herdacht tijdens een Eucharistieviering 
in de H. Aldegundiskerk van Maasbree op 31 augustus 
2019.  
 
 

Foto: Maasbree, in heden en verleden 



Foto: Maasbree, in heden en verleden (schilderij gemaakt door Jan Jacobs) 
 

Tarieven 2020 
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 

 

Marlies Steijvers Acaciahof 5 077 4653119 

marlies.steijvers@planet.nl 

Dré Verlinden Laar 2 
077 4650486 
06 22243916 

dre.verlinden@planet.nl 

Eucharistieviering op zondagmorgen €    27,50 

Huwelijksviering €  440,00 

Jubileumdienst €  275,00 

Zang dameskoor €    75,00 

Doopviering vrijwillige bijdrage 

Uitvaartdienst (incl. avondwake) €  440,00 

Begeleiding crematorium  zonder uitvaart-
dienst vooraf 

€  440,00 

Begeleiding crematorium ná uitvaartdienst €    60,00 

Avondwake en dienst in het crematorium €  440,00 

Alleen avondwake €  440,00 

Contact  
 
Parochie H. Aldegundis 

 

Administrator: 

Deken de Graaf Woutering (Horst) 

 

Kapelaan: 

te Boekhorst (Baarlo) 

077 4771275 

kapelaan@parochiebaarlo.nl 

 

Secretariaat: 

Dorpstraat 4 

5993 AN  Maasbree 

(donderdag– en vrijdagmorgen) 

 

vanaf een nader te bepalen datum: 

Dorpstraat 31 

5993 AL Maasbree 

(kerk ingang sacristie) 

 

077 4651219 

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl 

 

Website: 

www.parochie-maasbree.nl 

 

Twitter: 

www.twitter.com/kerkmaasbree 

 

 

Bankrekeningen  
 

NL23RABO0131005707 

(kerkbijdrage) 

 

NL58RABO0131001973 

(overige betalingen) 


