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Inleiding 
Deze brochure is bedoeld als algemene informatie aan de parochianen en te-
vens informeren we u over de financiële situatie van onze parochie. Voor de 
jaarlijkse actie KERKBALANS (kerkbijdrage) in 2023 met als motto ’GEEF 
VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’ wordt er geen acceptgirokaart 
meer bijgevoegd omdat de banken deze in de loop van dit jaar niet meer kun-
nen verwerken. Voor het overmaken van uw bijdrage vragen we om gebruik te 
maken van een eigen overschrijfformulier of te betalen via telebankieren. 
Wij danken u alvast voor uw steun! 
Voor verdere informatie over de kerkbijdrage verwijzen we naar het kader op 
de volgende pagina. De opbrengst van deze actie levert een belangrijke bijdra-
ge aan de inkomsten van onze parochie. 

Door de energiecrisis zijn ook de stookkosten voor onze kerk flink gestegen: 
voor het verwarmen van het kerkgebouw betalen we het vijfvoudige ten opzicht 
van het vorig jaar. Hierdoor zijn we genoodzaakt om voor de zondagsmis in de 
komende maanden (t/m maart) uit te wijken naar de foyer in het MFA. We ho-
pen dat we in april weer de zondagsmissen in de parochiekerk kunnen houden. 
Bijzondere vieringen en begrafenissen zullen wel in de kerk plaatsvinden. 

Sinds begin 2015 vormen de parochies Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-
Eik samen het cluster MKBE onder een bestuur, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de deelnemende parochies met pastoor-deken Wilson Varela als 
voorzitter. Conform de richtlijnen van het Bisdom moet deze samenwerking 
leiden tot een fusie van deze parochies: dit zal in het komende jaren gaan 
plaatsvinden. Doel is het optimaal inzetten van de beschikbare pastoor, kape-
laans en bestuurders voor een levendige parochiegemeenschap, waarbij ook 
de inzet van vrijwilligers van vitaal belang is. Nadat we afgelopen jaar de vrijwil-
ligers in onze parochie daarover hebben geïnformeerd, zal er In de komende 
maanden een hoorzitting gaan plaatsvinden en wordt er een nadere toelichting 
gegeven op de voorgenomen fusie. Een fusie betekent overigens niet dat de 
individuele kerken gesloten gaan worden, maar is een bestuurlijke aanpassing, 
waarbij de 4 afzonderlijke parochies samensmelten tot één nieuwe parochie. 

Voor het onderhoud van het kerkgebouw is een lange termijn onderhoudsplan 
opgesteld. Het dak en de dakconstructie wordt jaarlijks gecontroleerd evenals 
de verwarming, de klokken en de algemene elektrische installatie. Ook op vei-
ligheidsaspecten zoals brandblussers, bliksemafleiders en noodverlichting 
wordt regelmatig gecontroleerd.  
Voor de renovatie van het Angelustorentje en algemene voeg- en metselwerk-
zaamheden is inmiddels door het Bisdom goedkeuring verleend. De voeger is 
reeds gestart met de werkzaamheden; het Angelustorentje is gepland voor 
voorjaar/zomer afhankelijk van de capaciteit van de dakdekker. 

De verbouwing van de pastorie heeft in 2022 verdere uitvoering gekregen, met 
name door de inzet van vele vrijwilligers: ’t Thoeshoes, een dagopvang voor 
mensen met dementie, gaat in januari 2023 van start. We wensen ’t Thoeshoes 
en de vrijwilligers veel succes met dit mooie initiatief. 

De Aldegundiskapel, bij de hoofdingang van de kerk is overdag dagelijks te 
bezoeken. De kapel biedt gelegenheid voor een moment van bezinning en rust 
en er kan een kaarsje worden opgestoken. Jaarlijks wordt in het weekend rond 
haar sterfdag (30 januari) de naamdag van de Heilige Aldegundis gevierd. Ie-
dereen die de Aldegundiskapel een warm hart toedraagt en de kapel wil onder-
steunen, kan een bijdrage overmaken op: NL58 RABO 0131 0019 73 ten name 
van Parochie H. Aldegundis o.v.v. van ‘gift kapel’. 

Pastoor-deken Wilson Varela, 
Kapelaan Ranil Weerawarna, 
Kapelaan Hans te Boekhorst, 
Kerkbestuur Parochie Maasbree.
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Per 1 september 2022 

werd kapelaan Ranil 

Weerawarna benoemd 

ter versterking van het 

priesterteam binnen het 

cluster MKBE. Kape-

laan Ranil Weerawarna is 

32 jaar en afkomstig uit 

Ampara, in Sri Lanka. Hij 

werd in mei 2021 tot 

priester gewijd en was 

kapelaan in Sittard.  

Kapelaan Ranil woont op 

de pastorie in Kessel. 



Weekendviering 
De H. Mis op zondagmorgen om 11.00 uur wordt in het weekblad Hallo Peel 
en Maas, maar ook op onze website aangekondigd onder vermelding van de 
intenties. Opgeven van een misintentie kan bij voorkeur per e-mail 
(par.aldegundismaasbree@hetnet.nl). Alternatief kunt U ook misintenties op-
geven op donderdag- en vrijdagmorgen in de sacristie (via de achterzijde van 
de kerk) of in een envelop in de brievenbus bij de kerk aan de Dorpstraat 31. 

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 ge-
beurt afzonderlijk. Namens de parochie wordt het kindje een doopkruisje aan-
geboden en ontvangt het een doopkaars. De bijdrage in de kosten bij een 
doopviering is een vrijwillige bijdrage die, na afloop van de doop, gedoneerd 
kan worden in de offerschaal.  

Eerste communieviering 
Op zondag 11 juni 2023 zullen de kinderen van groep 4 van basisscholen De 
Violier en De School voor het eerst de H. Communie ontvangen. Dit gebeurt 
in principe tijdens een viering 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 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. Op zaterdag 14 januari 2023 heeft rector L. Hendriks de meisjes en 
jongens van groep 8 van basisschool De Violier en De School het Sacrament 
van het Heilig Vormsel toegediend.  

Huwelijks- en jubileumvieringen 
Voor huwelijks- en jubileumvieringen kunt u een afspraak maken met de ka-
pelaan. 

Uitvaartdiensten 
In overleg met de kapelaan kan de inhoud van de uitvaartdienst naar eigen 
inzicht van de familie worden samengesteld. De kapelaan verzorgt in ieder 
geval de binnenkomst en de absoute. 
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. 
Op de vooravond van een uitvaart kan de familie kiezen voor een avondwake. 
Deze dienst wordt verzorgd door de leden van de werkgroep avondwake, 
maar kan naar eigen inzicht ingevuld worden. Ook begeleiding door orgelspel 
is mogelijk.  

Pastorale zorg 
Bij langdurige ziekte van een parochiaan of bij verblijf in een verpleeghuis, 
kan de familie aan de kapelaan laten weten als een bezoek op prijs wordt 
gesteld. Tevens is het mogelijk om op de 1e vrijdag van de maand de H. 
Communie te ontvangen. Het zorghuis ‘Broekstraat’, de Dorpsontmoeting in 
het ‘Hoës van Bree’ en De Fabriek maken onderdeel uit van de route die de 
kapelaan aflegt. Aanmelden kan bij de kapelaan. 

Kerkbijdrage 

De kerkbijdrage voor 

2023 is door het bisdom 

vastgesteld op een mini-

mum van €130 per jaar. 

De richtlijn voor de kerk-

bijdrage blijft 1% van het 

netto inkomen van een 

economische eenheid. U 

kunt het bedrag, desge-

wenst in termijnen, over-

maken op IBAN rekening-

nummer 

NL23RABO0131005707 

onder vermelding van 

‘kerkbijdrage 2023’. 

Vriendelijk verzoek om 

voor uw betaling gebruik 

te maken van een eigen 

overschrijvingsformulier 

of te betalen via teleban-

kieren. 

Uw kerkbijdrage valt on-

der ‘giften aan goede 

doelen’ of ‘Algemeen Nut 

Beogende Instellingen 

(ANBI)’. Als u kiest voor 

een jaarlijkse periodieke 

gift van minimaal 5 jaar of 

langer en vastlegt wan-

neer de gift eindigt is 

zelfs het hele bedrag af-

trekbaar. Voor meer infor-

matie kunt u zich wenden 

tot de penningmeester. 

Foto: Kerkcollectie digitaal Jo Trepels bedankt voor 20 
jaar trouwe dienst 

Nieuwe aanplant entree kerkhof 

http://www.parochie-maasbree.nl/contact
http://www.parochie-maasbree.nl/contact


Financiën 

De drie pijlers waarop de 

financiën van de kerk 

steunen zijn: de collectes 

tijdens de wekelijkse eu-

charistieviering en bijzon-

dere diensten, misstipen-

dia en de vrijwillige jaar-

lijkse kerkbijdrage.  

In 2022 is met name de 

vrijwillige kerkbijdrage 

teruggelopen. Door het 

einde van de corona-

maatregelen zijn de col-

lecteopbrengsten toege-

nomen. Door verhuur van 

de pastorie aan het 

Thoeshoes hebben we 

extra inkomsten kunnen 

generen. Bij de uitgaven 

zijn de personeelslasten 

gestegen door hogere 

kosten van het priester-

team. 

Kerkradio 
Voor parochianen die dat 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 borgsom van €50 gevraagd. Voor nadere informatie kunt 
U contact opnemen met Lei Linders tel. 077 4651499. 

Kerkhof 
Met ingang van 2020 hebben we een aangepast beleid ingevoerd ten aanzien 
van de verlenging van de grafrechten voor de graven die vóór 2008 zijn uitge-
geven. Deze belanghebbenden hebben nu de keuze uit drie mogelijkheden: 
verlengen tegen betaling, zelf opruimen (kosteloos) of betaling van de opruim-
kosten (€170), waarbij het bestuur bepaalt wanneer het graf geruimd wordt. 
Het daadwerkelijk ruimen is afhankelijk van de toestand en de plaats van het 
graf. Om te voorkomen dat er te veel lege plekken ontstaan kunnen graven, 
die in goede conditie zijn voorlopig blijven en onderhouden worden door de 
kerkhofwerkgroep. Verder informatie over het kerkhofreglement en de kerkhof 
tarieven kunt U vinden op de website en ook op het aanplakbord bij de in-
gang.  

Jaarcijfers

2022  
(voorlopig) 

2021 
(definitief) 

€   30.020 €   36.166 

€   15.095    €   10.886 

€  2.468 €  2.566 

€   21.381 €   25.872 

€   23.245    €   11.522 

€   24.907 €   28.937 

€ 117.116    € 115.949 

€   33.334    €   28.865 

€   75.063 €   33.972 

€   10.344 €  9.737 

 €  6.263    €  6.070 

 €  8.980    €  7.633 

€ 133.984 €   86.278 

Baten 

Kerkbijdragen 

Collectes, offerblok, kaarsengeld 

Mis-stipendia 

Opbrengst begraafplaats 

Opbrengsten bezittingen en 

beleggingen 

Stg. Petronella Vaessen en donaties 

Som van de baten 

Lasten 

Huisvestingskosten (onderhoud & energie) 

Personeelslasten 

Bijdragen bisdom en dekenaat 

Kosten eredienst (inclusief koren) 

Algemene kosten 

Som van de lasten 

Resultaat over het verslagjaar  €-/-16.868   €    29.671 

Foto: Deken Wilson Varela  

Foto: Kerkcollectie digitaal 

Werkgroep Kerkhof verzorgt het groen 

Foto: kerkcollectie digitaal 

Afscheid kerkkoor 

Jubilarissen dameskoor 

Kerkhof 



Tarieven 2023 
De kerkbesturen van ons cluster hebben 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 Roermond 
voor alle parochies zijn voorgesteld. Ook voor de rouw- en trouwgelden vol-
gen we het voorstel van het Bisdom. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer in de afgelopen vier jaar voldoende aan de kerkbijdrage is betaald, 
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 na-
gedachtenis 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 

Toos Leijsten Kloostertuin 9 06 52535196  

  toos.leijsten@home.nl 

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondagmorgen € 30,00 

Zang dameskoor € 75,00 

Voorbereiding communieviering € 50,00 

Voorbereiding vormselviering € 50,00 

Jubileumdienst € 325,00 

Huwelijksviering € 500,00 

Uitvaartdienst € 500,00 

Begeleiding naar crematorium na een uitvaartdienst € 100,00 

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande 
uitvaartdienst  

€ 500,00 

Avondwake (met of zonder dienst in het crematorium) € 500,00 

Contact  
 
Parochie H. Aldegundis 

 

Pastoor-deken: 

Wilson Varela (Horst) 

077 3981416 

secretariaat@parochiefederatie-

horst-sevenum.nl  

 

Kapelaan: 

Ranil Weerawarna 

077 4621265 (pastorie Kessel) 

weerawarnaranil@gmail.com  

 

Secretariaat: 

Dorpstraat 31 

5993 AL Maasbree 

Ingang achterzijde (sacristie) 

077 4651219 

(donderdag– en vrijdagmorgen) 

 

E-mailadres: 

par.aldegundismaasbree@hetnet.nl 

 

Website: 

www.parochiemaasbree.nl 

 

Twitter: 

www.twitter.com/kerkmaasbree 

 

Priesternoodnummer: 

06 5540 8023 

(voor ziekenzalving en bediening 

van stervenden) 

 

 

 

Bankrekeningen  
 

NL23RABO0131005707 

(kerkbijdrage) 

 

NL58RABO0131001973 

(overige betalingen) 

Priesterteam 


