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Locatieraad en pastoraatsgroep verwelkomen iedereen op deze 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
“We staan aan het begin van een nieuw jaar. Doorgaans blikken we 
dan even terug en kijken in de toekomst. 
Met 200 vrijwillig(st)ers voor ruim 400 functies houden we onze 
geloofsgemeenschap draaiende. Al deze mensen willen we bedanken 
voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
Soms krijgen vrijwilligers een Koninklijke onderscheiding. Dit jaar 
waren dat Ben Raatgerink en Peter Baanstra. Een kerkelijk 
onderscheiding was er voor Clemens Loves en Lidy Jansen-Rosmuller 
in de vorm van een Gregoriuspenning vanwege 50 jaar lidmaatschap 
van het koor Stem en Klank. Een pauselijke onderscheiding voor Henk 
Elferink en Bennie Tijink voor hun inzet op velerlei terreinen voor 
kerk en samenleving. Siny Weierink kreeg de Willibrordplaquette bij 
haar afscheid als voorganger en coördinatie van de pastorale zorg op 
Zorgcentrum Franciscus.  
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Harrie Nijhuis, Frans 
Swennenhuis en Gerard Borggreve. Allen waren nog volop voor kerk 
en samenleving actief. We prijzen ons gelukkig dat we steeds weer 
nieuwe mensen vinden die taken op zich willen nemen. Voor diaconie 
hebben we Annie Jansink en Jan Wiegink gevonden. Ben Bodde en 
Leo Wiegink gaan op verzoek kluswerk verrichten in en aan de kerk. 
De aanleg van bedrading voor aanpassing geluid leverde een van  
besparing  van € 2.000 op.  Joke Wiegink-Krop is het secretariaat 
komen versterken. Ans Brokelman, Mieke Lohuis, Ria Bodde en 
Annelies Kamp gaan op verzoek koffie serveren achter in de kerk.   
We zijn in gesprek geweest met Charlotte Winkelhorst . Zij zal 
Clemens Loves opvolgen als dirigente van het dameskoor Stem en 
Klank. Ja, u leest het goed, Clemens heeft aangegeven het rustiger 
aan te willen doen maar zal ons niet in de steek laten. Wat we wel 
graag zouden willen zien is dat het heren- en dameskoor deels met 
elkaar gaan samenwerken. 
Nog steeds hebben we dringend aanvulling nodig voor de groep 
misdienaars. Als u jongeren, zowel jongens als meisjes, kent die 



bereid zijn, geef dan a.u.b. namen door aan de kosters, 
pastoraatsgroep of locatieraad. Wellicht hebt u zelfs andere 
suggesties, laat het ons weten.  
Karel en Olga Tijhuis zijn de drijvende krachten achter het kinderkoor.  
Een punt van aandacht. Sila (= huidige kerkadministratie) blijft 
gelukkig bestaan, maar het is soms moeilijk om het dodenboek bij te 
werken. O.a. bij een Allerzielenviering is dat lastig en kan er snel iets 
fout gaan.  
Het Spiritueel Centrum kan rekenen op voldoende belangstelling. Op 
maandag 3 februari hebben we de Maria Lichtmisviering in de kapel 
van het Klooster. Het kerkbezoek blijft momenteel redelijk stabiel 
maar de zwakkere financiële positie van parochie en de locaties is al 
een feit. Zowel de locatieraad als pastoraatsgroep is er alles aan 
gelegen een gezonde financiële positie te behouden. Dat kan en 
moet door ook andere inkomsten te genereren. 
Onze kerk leent zich uitstekend voor concerten en andere (kerk 
gerelateerde) voorstellingen en exposities zo horen we  van vele 
kanten en we krijgen regelmatig verzoeken voor een concert. 
Komend jaar zelfs uit België. We hebben het al meerdere keren 
kenbaar gemaakt, we willen de kerk anders inrichten maar daarvoor 
hebben we wel toestemming nodig van parochiebestuur en/of 
bisdom. 
Inkomsten, passend bij de kerk zou mogelijk moeten worden 
gemaakt, er is ruimte genoeg.  
Van alle kanten horen we dat onze kerk uitermate geschikt (prima 
akoestiek) is voor meerdere activiteiten. Met uw goedvinden gaan 
we op de ingeslagen weg door. 
Herinrichting ook voor kerkvieringen zelf. Dikwijls zijn er 50 à 100 
bezoekers, die deels achterin de kerk zitten. Door alles naar voren te 
halen, ontstaat een soort intiemere dagkapel. Een van de zijbeuken 
hiervoor inrichten is ook een optie. Ook dat kan een voordeel zijn. De 
geloofsbeleving is anders geworden, men komt niet meer zo vaak 
naar de kerk. Kerst / oud en nieuw daarentegen waren goed bezocht 
en ook op andere hoogtijdagen kennen we nog steeds een 
respectabel aantal mensen in de kerk). Dit jaar hebben we gezien dat 



het aantal bezoekers met kerst nagenoeg gelijk is gebleven ten 
opzichte van voorgaande jaren ook al was er geen Nachtmis. Witte 
Donderdag zal dit jaar gezamenlijk gevierd worden in het 
eucharistisch centrum in Denekamp. De belangstelling voor de 
Allerzielenviering neemt fors toe (450)  en de viering van de 
Patroonheiligen levert gelukkig ook een goed gevulde kerk op. De 
gezamenlijke Pinksterviering zal dit jaar in Ootmarsum plaatsvinden, 
mogelijk op het terrein van het openluchtmuseum.  
We zien steeds meer dat er belangstelling is voor bijzondere 
vieringen en dit proberen we uit te bouwen. Denk hierbij aan de 
Oogstdankdag.  
Wie weet een viering te bedenken waardoor we ook jonge mensen 
kunnen bereiken? 
Het zal in de toekomst steeds lastiger worden om de financiële 
eindjes aan elkaar te knopen. We hebben als uitgangspunt dat we 
onze kerk, in welke vorm dan ook, voor u willen openhouden. U toch 
ook? 
De kerk is wel het centrum van onze (geloofs)gemeenschap.  
We zijn bezig het beleid voor de komende jaren uit te zetten. De 
inkomsten via de actie kerkbijdrage zijn daarbij onmisbaar en 
gelukkig bespeuren we daar ook een stijgende lijn, ook van de jeugd 
maar het kan beter. 
Verheugend is dat we jaarlijks vele toeristen mogen verwelkomen in 
onze kerk voor een bezichtiging. Daarmee voorzien we in een 
behoefte want velen steken toch een kaarsje op. Het afgelopen jaar 
kwamen er bijna 36.000 mensen in onze kerk. Voor toeristen is een 
korte beschrijving beschikbaar. We vragen bezoekers een vrijwillige 
bijdrage van € 2 voor de instandhouding van de monumentale kerk. 
Dit werk goed.  
De pastoraatsgroep blijft zich inzetten voor behoud van een zo 
bloeiend mogelijke geloofsgemeenschap door middel van het 
verzorgen van allerlei soorten vieringen.  
U heeft het vast wel gelezen, in de loop van 2019 heeft Leo Ros ons 
verlaten. We prijzen ons gelukkig dat we in de persoon van José van 
den Bosch een bijzonder goed vervangster hebben gekregen. Het 



invullen van een voorganger voor vieringen wordt steeds lastiger en 
we zijn dan noodgedwongen teruggegaan naar één weekendviering 
op de zondag met maandelijks ook nog eens één viering op zaterdag. 
We zijn er trots op dat we met een zekere regelmaat een beroep 
kunnen doen op onze parochiële voorgangers. 
Orgelwandelconcerten  
Nu de restauratie van het orgel is afgerond gaan we ons richten op 
het organiseren van orgelwandelconcerten. De 1e is al in april bij 
gelegenheid van de bevrijdingsfeesten. 
Kerk TV is voor iedereen bereikbaar, ook via internet. 
Preaksteulke 
We gaan ons beraden over de nieuwsvoorziening via het 
Preaksteulke. Wellicht zijn er naast de papieren versie ook andere 
vormen denkbaar. Zodra er meer duidelijkheid is komen we hierop 
bij u terug.   
Nog jaarlijks worden vele kinderen gedoopt, doen hun 1e H. 
Communie en worden er ook veel kinderen gevormd. Het is een taak 
van ons allen onze geloofsgemeenschap levend te houden, ook in 
financiële zin. Het is het hart van onze gemeenschap. 
 
Het in standhouden moet ons allen toch wel wat waard zijn. Ik hoop 
dat we de stijgende lijn van kerkbijdrage kunnen vasthouden. 
We spreken onze grote dank uit aan alle vrijwilligers en gelovigen die 
het mogelijk maken deze geloofsgemeenschap in stand te houden en 
een speciaal woord van dank aan de kosters. De locatieraad en de 
pastoraatsgroep wensen u een Zalig en vooral gezond Nieuwjaar voor 
u en allen die u dierbaar zijn.” 
De voorzitter 
 


