NIEUWSBERICHT JUNI 2021
Jaarrekening 2020 in evenwicht
Het kerkbestuur is heel blij om mee te mogen delen dat de
jaarrekening van de Parochiefederatie Maasdorpen in het
afgelopen jaar in evenwicht is en zelfs een klein overschot kende
met ongeveer € 1.000,00. Een jaar eerder kende de jaarrekening
nog een tekort van ruim € 23.000,00 en twee jaar eerder een tekort
van ongeveer € 45.000,00.
Jaarrekening Parochiefederatie Maasdorpen 2020
Kosten
Personeel
Onroerend goed
Begraafplaatsen
Bankkosten
Eredienst
Pastoraal
Bijdragen Derden
Beheerskosten
Incidentele kosten
Kosten (totaal)
Overschot

€
62.912,00
129.512,00
9.118,00
10.620,00
15.060,00
4.333,00
34.720,00
18.193,00
4.776,00
289.244,00
1.007,00

Opbrengsten
€
Bijdrage parochianen 147.258,00
Onroerend goed
98.505,00
Begraafplaatsen
13.708,00
Rente
19.380,00

Subsidies

11.400,00

Opbrengsten(totaal) 290.251,00

Kosten
De belangrijkste kostenbesparingen kunnen worden geconstateerd
in:
- minder personeelskosten (door het vertrek van kapelaan)
- minder onderhoudskosten onroerend goed (in 2020)
- minder kosten voor de eredienst (minder diensten met name
tussen maart en juni).
In het gevolg vermindering beheerskosten en de bijdrage aan het
bisdom.
Opbrengsten
De belangrijkste veranderingen kunnen worden geconstateerd in:
- vermindering kerkbijdragen en
- vermindering rente.

Vermogen
De parochie in Tienray beschikt niet meer over voldoende
vermogen voor de komende jaren om investeringen te kunnen doen
of te blijven bijdragen aan de federatie. Hier moet op zoek worden
gegaan naar een oplossing.
Activiteiten
Uit het jaaroverzicht blijkt dat de opbrengsten inmiddels dermate
laag zijn dat bijna geen buitengewone kerkelijke activiteiten meer
kunnen worden uitgevoerd. Met name het ondersteunen van
diaconale activiteiten zijn nauwelijks meer mogelijk.
Verwachting
Naar verwachting zullen wij in het jaar 2021 weer met een tekort
van doen krijgen, dit in verband met extra personeelskosten en
minder kerkbijdragen.
Kerkvisie
In het jaar 2013 heeft de gemeente Horst aan de Maas een
werkgroep Accommodatieplan Tienray opgericht met als doel op
zoek te gaan naar een multi-functioneel centrum voor het
verenigingsleven in Tienray. Later kwam de kerk als mogelijke
locatie hiervoor in beeld. Op basis van de voorkeur voor de kerk als
huisvestingslocatie heeft de werkgroep een schetsontwerp nader
uitgewerkt met als doel de visie nader vorm te geven. Op basis
daarvan is een kostenraming gemaakt. De financiering van de
investering zou kunnen geschieden door het verkoop van
bestaande panden van de gemeente in de buurt en de huur zou
voor voldoende opbrengsten kunnen zorgen voor de parochie. Het
bisdom heeft later laten weten zich onder bepaalde voorwaarden in
het voorstel te kunnen vinden. In het laatste jaar is de gemeente
Horst aan de Maas in financieel zwaar weer terecht gekomen en
kan de verschillende multi-functionele centra niet meer alle
realiseren. In juni 2020 heeft zij aan de werkgroep kenbaar
gemaakt dat dit ook geldt voor het multi-functioneel centrum in
Tienray. Daarom heeft de gemeente aan de parochie gevraagd om
het initiatief over te nemen.

Op basis daarvan vond in het kerkbestuur een discussie plaats over
de toekomst van de kerk in Tienray. Met name welke opties zijn er
eventueel? Hoe zal zich het verenigingsleven verder ontwikkelen?
Blijft de gebondenheid met het dorp of gaat men met andere dorpen
samenwerken?
Het kerkbestuur stelt dat het accommodatieplan Tienray van de
werkgroep met overname kerkgebouw in combinatie met de
toekomstige ontwikkelingen van de gemeentelijke gebouwen
binnen de gemeente, voor zover bekend met de gegeven
informatie, niet haalbaar is. Een verbouwing van de kerk tot een
multi-functioneel centrum of deels multi-functioneel centrum lijkt op
basis van de huidige informatie voorlopig niet zinvol. Het
kerkbestuur adviseert de contactgroep Tienray te zoeken of er
alternatieve bestemmingen van het kerkgebouw denkbaar zijn.
Uit de parochies…
Meerlo
In Meerlo zal het restaurant Brugeind zijn deuren sluiten. Wanneer
precies is nog niet bekend. In plaats van het restaurant en zaal
zullen naar verwachting woningen worden gebouwd. Verenigingen
moeten dus op zoek gaan naar een nieuwe locatie.
Swolgen
Op 30 mei vond de Eerste Heilige Communieviering plaats met
communicanten uit het jaar 2020.
In Swolgen kwam de vraag op naar het mogen reserveren van een
graf. Dat zou kunnen voor zover er grafrechten worden betaald.
Lottum
Op 29 mei werd in de kathedraal in Roermond Danny Horsch tot
priester gewijd. Dit betekent dat hij met ingang van 5 juni als
kapelaan in onze parochiefederatie actief zal zijn.
Grubbenvorst
In Grubbenvorst zullen werkzaamheden
betrekking tot onderhoud van de kerkhofmuur.
Priesternoodnummer gewijzigd

plaatsvinden

met

Met ingang van 1 juni verandert de priesternoodnummer in de
federatie Maasdorpen naar: 06-55 40 80 23 (Horst aan de Maas).
Met name in het geval van ziekenzalving (bediening) dient hier
gebruik van te worden gemaakt. Alle priesters in de federaties Horst
en Maasdorpen werken hier aan mee.
Kerkhofbeleid
Zoals u wellicht in de media vernomen heeft, maken o.a. de
heemkundeverenigingen in de regio zich grote zorgen over de
‘kaalslag op de kerkhoven’. Er worden veel graven niet meer
verlengd en formeel moeten deze dan geruimd worden. Er ontstaan
zo lege plekken en dat maak een kerkhof er niet mooier op.
Het kerkbestuur deelt deze zorgen en is zoekende naar een
oplossing voor onze kerkhoven. Vooralsnog gaan we de lege
plekken opvullen met groen, zodat het idee van een park ontstaat.
Dat park willen we aankleden met hier en daar een bankje of een
zitje. Eventueel kunnen we ook een stuk aanwijzen als strooiveldje
voor as.
We zijn in overleg met de heemkundevereniging en het kerkbestuur
van Castenray. In Castenray heeft de heemkundevereniging graven
geadopteerd zodat deze niet meer geruimd hoeven worden. Wij
willen voor onze federatie gaan bekijken óf, en onder welke
voorwaarden, dat hier ook mogelijk is.
Daarnaast willen we het begraven meer gaan promoten. Hoewel
eenieder zijn eigen motivatie heeft om te kiezen voor een crematie
boven een begraving, denken wij dat we een aantal bezwaren
tegen een begraving weg zouden kunnen nemen.
- We horen regelmatig dat begraven duurder zou zijn dan
cremeren, maar in veel gevallen is dat juist niet zo.
- Mensen willen graag op een bepaalde plek op het kerkhof
begraven worden, maar kunnen deze niet vooraf reserveren.
Binnen de kerkhofreglementen vinden we hierin wel
mogelijkheden.
- Ook maken mensen zich zorgen dat er niemand voor hun graf
zal zorgen, bijvoorbeeld omdat de familie ver weg woont. Een
lokale ondernemer biedt inmiddels de mogelijkheid om een
onderhoudsabonnement af te sluiten voor een graf. Deze zorgt
er dan voor dat het graf regelmatig schoongemaakt wordt en
er een bloemetje op gezet wordt. Voor meer informatie

hierover kunt u terecht bij de plaatselijke vrijwilligers, zij
kunnen u doorverwijzen.

