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Henny Renkens is nieuwe vice-voorzitter
Mevrouw Henny Renkens, lid van het kerkbestuur,
woonachtig in Tienray, is door de bisschop met ingang van
1 januari 2021 benoemd tot vice-voorzitter van het
kerkbestuur van de federatie Maasdorpen. Zij volgt in die
functie Hilda Cuijpers-Relouw op die op 31 december 2020
is gestopt in verband met verhuizing.
Kerken in Lottum en Grubbenvorst
open voor vaccinatie
Op basis van de corona-maatregelen en de behoefte voor
veel ruimte om te mogen vaccineren zijn de kerken van
Lottum en Grubbenvorst op enkele dagen overdag
beschikbaar voor vaccinatie.
Misstipendia 2021
Het kerkbestuur heeft op basis van het voorstel van het
bisdom de misstipendia-tarieven voor dit jaar voor alle
parochies in de federatie vastgesteld (zie bijlage).
Actie kerkbalans 2021
Voor de actie kerkbalans 2021 is net als een jaar geleden
weer een flyer gemaakt. De flyer is niet alleen gericht tot
parochianen maar tot alle inwoners in de dorpen in de
federatie Maasdorpen in de hoop om de kerk onder de
aandacht te kunnen brengen en mee te laten denken over
de toekomst van de kerken. Om dit doel beter te kunnen
bereiken is de flyer gedeeltelijk toegevoegd als extra bijlage
van de krant ´Hallo´. Reacties graag aan Mieke doorgeven.

Kerkvisie Federatie Maasdorpen
Hoofdonderwerp van de kerkbestuursvergadering was een
discussie over de toekomst van de federatie Maasdorpen.
Aanleiding hiervoor is het project Accommodatieplan Tienray.
De gemeente Horst aan de Maas wil de dialoog met de
gemeentelijke werkgroep over een multi-functioneel centrum
met of zonder gebruik te maken van de kerk in Tienray graag
voortzetten. Voor de parochie in Tienray is het deel uitmaken
van de kerk als mogelijk onderdeel van dit project van
essentieel belang. Daarom wil het kerkbestuur de dialoog
met de gemeente in deze werkgroep ook graag voortzetten.
Het is echter gebleken dat er onvoldoende financiële
middelen beschikbaar zijn om het projectvoorstel in de
beoogde vorm te kunnen realiseren.
Mede aanleiding voor de discussie over de toekomst van
kerken in het algemeen is dat het bisdom – anders dan in het
verleden - nu antennes wil toestaan op de kerktoren. Dit kan
binnenkort van belang zijn voor een initiatief met betrekking
tot de kerk in Lottum.
Paasvieringen
De vieringen van Witte Donderdag (19.00 uur) en de
kruisverering op Goede Vrijdag (19.00 uur) staan gepland in
de kerk van Meerlo.
De paaswake staat gepland op Stille Zaterdag 21.00 uur in
de kerk van Tienray. Het is de bedoeling om de paaskaars
van elke parochie er naar toe te brengen en na zegening
terug te brengen naar de eigen parochie. Het zou kunnen zijn
dat de viering niet doorgaat, bijvoorbeeld in verband met de
avondklok of andere corona-maatregelen. Het bisdom zal
naar verwachting op gegeven moment hierover informeren.
Paaszondag staan er twee heilige missen gepland: om 09.00
uur in Lottum en om 10.30 uur in Swolgen (misschien live-

stream) en een gebedsdienst om 10.30 uur in Broekhuizen.
Op de tweede paasdag (maandag 5 april) staat er een heilige
mis gepland om 09.00 uur in Meerlo.
Voor alle vieringen geldt nog steeds dat het aantal gelovigen
beperkt is tot dertig.

