
Verslag parochieavond 11 mei 2017 

De parochieavond van de H.H. Simon en Judas te Lattrop werd gehouden bij De Smid te Lattrop. 

Hierbij waren aanwezig 12 parochianen, de locatieraadsleden, pastoraatgroep, 

Marcel Meijer namens Lumen Christi en pastor Leo Ros 

(totaal aanwezig 21 personen) 

Na de opening door de voorzitter, Harry Smienk, vervolgt pastor Leo Ros met de bezinning. Hierna 

geeft hij een bespiegeling op de kerk en toekomst.  

Als de bestaande vieringen worden aangehouden, zal  dit een verdere teruggang van het kerkbezoek 

en betrokkenheid van parochianen teweeg brengen. Er moet worden nagedacht over een ander 

soort van vieren. Het Spiritueel Centrum in Ootmarsum is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast 

worden en kindervieringen georganiseerd op speciale tijdstippen. Er moet meer worden gedacht in 

doelgroepen in plaats van alle parochianen te willen betrekken bij bepaalde activiteiten. 

De Parochiële Caritas is bijvoorbeeld een organisatie die dienend is aan de samenleving en financiële 

ondersteuning kan bieden.  

Hij concludeert dat het pastoresteam verantwoordelijk is voor de parochie, maar dat dit alleen maar 

tot stand kan worden gebracht en gehouden met de inzet van alle vrijwilligers voor en achter de 

schermen. Dan kan de kerk zeker blijven bestaan. 

Leo Ros geeft aan nog steeds met voldoening te werken binnen Lumen Christi en hij prijst de prettige 

samenwerking met Lattrop-Breklenkamp. 

Marcel Meijer geeft een uiteenzetting van de financiën in het jaar 2016, dat op een positief saldo 

uitkwam. Een nadere toelichting op de cijfers is verspreid via het parochieblad.  

Verder geeft Marcel een toelichting op de afronding van de kerkrestauratie. Zijn bijzondere dank gaat 

uit naar Tonnie Rikkink uit Denekamp die het bouwproces heeft begeleid, Gerrit Pikkemaat als 

beheerder die er vele uren in heeft gestoken, en Dennis Rerink voor zijn hulp bij het aanvragen van 

de subsidies. 

Daarnaast schetst hij het toekomstbeeld van de financiële ontwikkelingen en het belang van de actie 

Kerkbalans.  

De samenwerking tussen de groep vrijwilligers binnen de kerk, waaronder de pastoraatsgroep en de 

locatieraad, loopt goed. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren, de kerk staat. Na de restauratie is 

ook rondom de kerk onderhoud gepleegd.  

Eén van de plannen voor de toekomst is de aanschaf van een marmeren beeld van Fatima; dit hangt 

af van de gunning van het bisdom. 

Door verminderd kerkbezoek wordt nagedacht over andersoortige vieringen; in Lattrop is 

bijvoorbeeld de Vesper ingevoerd. 

De locatie wil graag proberen het huidige kerkgebouw zo te handhaven; dit kan als de locatie haar 

eigen broek ophoudt. Samenwerking met de buurtschapsraad en het zoeken naar andere invulling 

van het gebouw (in overleg met Lumen Christi, het bisdom etc.) zijn hierin belangrijk. Alle suggesties 

zijn welkom. 

  



Zoals de pastor aangaf, draait de lokale gemeenschap op vrijwilligers en die zijn nodig op allerlei 

plekken binnen de locatie. Mocht iemand zich geroepen voelen of iemand in de directie omgeving 

kennen die dit zou willen, dan kan men zich melden bij de locatieraad en/of de pastoraatsgroep. 

Binnenkort bestaat de parochie Lattrop-Breklenkamp 200 jaar. Er zijn plannen voor een feest in het 

voorjaar van 2019, activiteiten voor alle doelgroepen van jong tot oud, het uitbrengen van een boek, 

een opening en sluiting van de feestperiode. Hiervoor moet een ‘denktank’ worden samengesteld 

om ideeën te verzamelen en uit te werken. Mocht iemand informatie voor het boek kunnen geven, 

dan kan men zich melden bij Harry Smienk. Verder moet het programma ingevuld worden. 

Mensen die hiermee willen helpen en zich hiervoor willen inzetten, kunnen zich melden bij de 

locatieraad. 

Rondvraag: 

 Mevr. Teders-Pikkemaat vraagt naar het verhaal dat de beeltenis van Fatima in de 

Mariakapel is geschonken. Harry Smienk gaat proberen uit te zoeken of dit correct is. 

 Op de vraag of de beeltenis van Fatima wordt vervangen bij de eventuele plaatsing van het 

beeld, geeft Harry Smienk aan dat het beeld een aanvulling is op de beeltenis en dat deze 

niet verdwijnt. 

 Op een vraag over de grond van het kerkhof antwoordt Harry Smienk dat deze grond, 

bekend als ‘De Telgenkamp’ in bezit is van de kerk. Het verhaal gaat dat de grond in 1867 aan 

de toenmalige pastoor zou zijn gegeven door de familie Stokke. De archieven, het kadaster 

en de notariële archieven laten echter zien dat er onder de erven van de familie 

Stokke/Groeneveld onenigheid was ontstaan over de gift aan de kerk. De pastoor heeft toen, 

voorafgaand aan de gift die in het testament was opgenomen, besloten de grond van ‘De 

Telgenkamp’ aan te kopen en hiervan bestaat een notariële akte. Hierdoor is deze grond 

reeds sinds 1887 eigendom van de kerk van de parochie Lattrop. 

 

De voorzitter geeft een presentatie van de geschiedenis van Lattrop-Breklenkamp in het algemeen 

en 200 jaar kerk in het bijzonder. 

 

De voorzitter dank iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.50 uur. 


