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1. Inleiding 

 

Nadat in augustus 2014 het eerste beleidsplan verscheen voor de periode 2014-2016, is het nu 
tijd voor het tweede beleidsplan waarin wij onze visie en beleid op de ontwikkelingen binnen 
onze Venlose geloofsgemeenschap voor de komende drie jaar 2017 – 2020 presenteren. 

We beginnen echter in dit document eerst met een korte terugblik op de resultaten van de vorige 
bestuursperiode 2014-2016, m.a.w. wat is er van de goede voornemens terecht gekomen. Zie 
paragraaf 2. 

Verder zullen we, wederom per onderstaand deelgebied, onze plannen en ontwikkelingen voor de 
volgende termijn nader toelichten: 

1. Inleiding 
2. Terugblik op de resultaten van de periode 204 -2016 
3. Wat is onze visie en missie voor de komende periode 2017-2020 
4. de parochies en hun bestuurlijke platforms 
5. de vrijwilligers 
6. de toekomst van de kerkgebouwen 
7. de catechese 
8. de diaconie 
9. personeelszaken, incl. het pastorale team 
10. financiën en administratie 
11. kunstschatten 
12. organisatie, taken en verantwoordelijkheden 
13. in- en externe communicatie 
14. discussie en besluitvormingsproces 
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2. Resultaten van de beleidsperiode 2014 – 2016 

 

Er waren in 2014 6 kernboodschappen geformuleerd op basis van 6 conclusies uit een uitgebreid 
onderzoek onder alle parochies. Per kernboodschap geven we aan wat er eind 2016 / begin 2017 
op elk punt bereikt is: 

- De financiële situatie anno 2014 is alarmerend slecht, direct ingrijpen is noodzakelijk en 
de tering naar de nering zetten is absolute noodzaak. 
Eind 2014 was het zover dat het Federatiebestuur een overzicht van en inzicht had in de 
inkomsten en uitgaven van alle parochies. Zowel in 2014 al als in de jaren erna zijn diverse 
acties uitgevoerd om te hoge kosten te saneren en extra inkomsten te genereren. In 2014 
bedroeg het overall tekort nog € 129.000,-. In 2015 was dit tekort € 36.000,-. En eind 2016 
was het tekort echter weer opgelopen tot € 114.000,- omdat de inkomsten nog harder 
daalden dan de vermindering van de kosten. Er is dus nog geen sprake van een stabiele 
situatie. 
In de afgelopen periode is vooral veel energie gestoken in “achterstallig onderhoud” in de 
financiële en ledenadministratie. 

- 4 kerken moeten dicht, 3 kunnen er openblijven. 
In 2015 is de verkoop van de Jozefkerk geëffectueerd en in 2016 is de Don Bosco kerk 
gesloten. Formeel bestaan beide parochies nog, maar de geloofsgemeenschappen zijn 
samengevoegd met de H. Familie parochie. Deze samenvoeging is in de ogen van de 
platforms en parochianen soepel verlopen. De Nicolaas kerk is (nog) niet gesloten. Wel is in 
2016 het gebouw formeel aangewezen tot “rijksmonument” hetgeen een eventueel 
multifunctioneel gebruik in de toekomst niet ten goede zal komen. 

- Nieuwe inspiratie en acties op gebied van diaconie en catechese is noodzakelijk om een 
parochiegemeenschap levend te houden. 
Op het gebied van catechese is gekozen voor verlenging van de reeds bestaande 
professionele hulp. Deze hulp was voorheen gericht op support in twee parochies. In de 
afgelopen periode 2014-2016 is die hulp verder uitgerold over de andere parochies en is er 
meer communicatie en bekendheid gegeven aan dit onderwerp. Voor deze activiteiten zijn 
ook sponsorgelden geëffectueerd. 
 
Op het gebied van diaconie is een centrale werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van alle platforms van start gegaan. Deze werkgroep heeft een groot aantal projecten 
geformuleerd die niet/ onvoldoende afgedekt worden door allerlei andere, reeds gevestigde 
hulporganisaties. Verder heeft men gezocht naar externe organisaties die als sponsor bereid 
zouden zijn om deze activiteiten financieel te ondersteunen. Die fondsen zijn daadwerkelijk 
gevonden. 
 

- Veel meer onderlinge samenwerking en kruisbestuiving op de diverse terreinen.  
Doordat een groot aantal operationele taken zoals gebouwenonderhoud, administratie, 
drukwerk, website, e.d. nu centraal aangestuurd worden, kan men op parochieniveau veel 
beter geïnformeerd worden over oplossingen die men elders in een andere parochie al heeft 
toegepast. Ook het feit dat alle parochies inmiddels beschikken over een eigen nieuwsbrief, 
die onderling wordt uitgewisseld, heeft aan die kruisbestuiving bijgedragen. 
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- Pluriforme kerkdiensten en aanvullende faciliteiten op gebied van geboorten, huwelijken, 
crematies. 
Deze geplande beleidslijn is nog niet volwaardig uit de verf gekomen. Hoewel het 
Federatiebestuur diverse oriëntaties op dit gebied ondernomen heeft, is er nog geen sprake 
van een echte doorbraak. Zo heeft bijvoorbeeld de Michael parochie een faciliteit gecreëerd 
in haar eigen kerkgebouw om op een niet-kerkelijke manier afscheid te kunnen nemen van 
een overledene. Het is de bedoeling dat begrafenisondernemers hierop gaan inspelen. 
Verder is er zeer recent een eerste concreet initiatief ontstaan in de parochie Venlo-Oost om 
naast de bestaande eredienst een alternatief te ontwikkelen. 
 

- Nu basis leggen voor een gezonde toekomst (10-15 jaar); om te beginnen de komende 
drie jaar in beeld brengen. 

Uit bovenstaande blijkt reeds dat er de nodige stappen ondernomen zijn, maar het 
Federatiebestuur is zich er terdege van bewust dat er nog geen sprake is van een bestendige 
toekomst. Het is de bedoeling dat dit in de komende periode veilig wordt gesteld. 
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3. Wat is onze visie en missie voor de komende periode 2017-2020 

 

MISSIE 

Vanuit een katholieke inspiratie organiseren de Federatie, de parochie platforms en het pastorale 
team erediensten, bijeenkomsten en/of lezingen die gestalte geven aan de bezinning op 
vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken.  Vanuit die katholieke inspiratie 
organiseren de parochies steeds meer projecten die gestalte geven aan de bezinning op 
vraagstukken waar geloof en samenleving elkaar raken.  

 

VISIE 

Door verbinding met Jezus Christus wil onze Federatie groeien in geloof, liefde en dienstbaarheid 
aan elkaar en aan onze medemensen in de diverse parochies van VenloStad. 

Het gaat om verhalen die vertellen over de schepping van de aarde met alles wat daarop leeft; om 
verhalen over de vreugde en de moeilijkheden van het samenleven in vrede en gerechtigheid; om 
getuigenissen van Gods bijzondere aanwezigheid en betrokkenheid bij mensen zoals die tot ons 
komt in de verhalen over Jezus Christus, verhalen over zijn leven en lijden, dood en opstanding - 
evenals in de verhalen over de mensen die als ‘mensen van de weg ‘ in zijn voetsporen traden en 
treden. 

Deze traditie is er ook één van steeds hernieuwde bezinning op de betekenis van die verhalen 
voor het leven van alledag, voor het leven in verbondenheid met mensen dichtbij en veraf, met de 
aarde en al wat daarop leeft, en met God. 

Vanuit die visie wil de Federatie, samen met de Parochie Platforms, de komende periode 2017-
2020 een betrokken partner zijn bij de bezinning op vraagstukken die gaan over geloof en 
samenleving. Gerechtigheid, duurzaamheid en onderlinge verbondenheid zijn daarbij 
kernbegrippen. Dat moet zich níet vertalen in meer erediensten, maar in méér zichtbaarheid 
binnen de parochiegemeenschap en in de wijk: in ondersteuning naar mensen in nood en in 
eenzaamheid, in het aanbieden van (persoonlijke) bezinningsmomenten participatie, dialoog en 
transformatie duiden op de beoogde aanpak. 

In de beschrijving van alle volgende werkgebieden staan grote en kleine actiepunten vermeld. Het 
Federatiebestuur zal deze acties bundelen tot een overzichtelijke lijst met de toevoeging van 
haalbaarheidsdata en zgn “kartrekkers”, personen uit de diverse platforms en/of Federatie die 
met een team van vrijwilligers de uitwerking van dat actiepunt voor hun rekening nemen. 
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4. De parochies en hun bestuurlijke platforms 

 

In Bijlage 2 vindt u een overzicht van elk platform en zijn deelnemers per 1 mei 2017. 

De platforms vormen nog altijd de “ogen en oren” van onze kerkgemeenschap binnen de 
parochies.  

De Parochieplatforms (PP’s) hebben een drukke periode achter de rug. Enerzijds moest men 
organisatorisch wennen aan een nieuwe bestuursvorm en samenwerking met het Federatie 
Bestuur en anderzijds moest men inhoudelijk flink aan de slag met de nieuwe opzet van diaconie, 
catechese en de gemoderniseerde wijze van communicatie met de achterban. 

Het blad Meander verscheen en ging weer ter ziele. Nieuwsbrieven verschenen per parochie en 
bleken beter in een behoefte te voorzien. Parochiewebsites werden vervangen door en/of 
aangevuld met een centrale website www.rkvenlo.nl  

Voor de komende periode zal de PP’s gevraagd worden nog meer aandacht te besteden aan 
onderlinge samenwerking en de sociaal-maatschappelijke functie (diaconie) verder uit te breiden. 
Daarbij moet vooral gelet worden op de nog bestaande “witte vlekken” in de hulpverlening aan 
de sociaal zwakkeren in onze samenleving. 

 

Additionele voorzieningen binnen VenloStad 

* Jongerenkerk 
Deze kerkgemeenschap maakt formeel geen deel uit van de Federatie Parochies VenloStad, maar 
er bestaan wel goede banden met bestuur en organisatie. Deze gemeenschap heeft een eigen 
beleid en exploitatie. 
 
* Kapelletje van Genooi 
Deze kapel neemt een wel heel bijzondere plaats in zowel binnen onze Federatie als ver 
daarbuiten. Nog steeds staat deze kapel volop in de belangstelling en voldoet kennelijk aan een 
grote behoefte aan bezinning, reflectie en stille overwegingen bij vele gelovigen en niet gelovigen.  
Het Kapelletje van Genooi maakt formeel deel uit van de parochie St. Martinus.  
Afgelopen periode werd de vervallen boerderij naast de kapel verbouwd en vervolgens verhuurd 
als Bed & Breakfast locatie. http://www.genooierhof.nl/nl/home/  
Het “pelgrimshoes” biedt niet alleen passanten/wandelaars op het Pieterpad een uitstekend 
rustpunt, maar vormt ook voor vele Venlonaren en hun bezoekende familieleden een welkom 
onderdak. 
Ons bestuur is van mening dat deze locatie in komende jaren verder uitgebreid moet worden om 
in de grote behoefte aan individuele bezinning tegemoet te komen. 
Momenteel worden diverse ideeën zowel qua haalbaarheid als qua benodigde investering 
getoetst. 
Daarbij moet gedacht worden aan faciliteiten rondom as-uitstrooiing en/of urnenplaatsing. 
Wederom met het voorbehoud (zoals met alle nieuwe plannen) dat dit tot een sluitende 
exploitatie moet leiden. 
 
* H. Hartkerk 
Deze kerk maakt formeel en operationeel geen deel uit van de Federatie Parochies VenloStad. 

http://www.rkvenlo.nl/
http://www.genooierhof.nl/nl/home/
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5. De vrijwilligers  

 

De ontwikkelingen rond beschikbaarheid van pastores en financiële middelen in de laatste 
decennia hebben ertoe geleid dat thans steeds meer taken van de pastores zijn overgenomen 
door vrijwilligers. 
Daarnaast worden ook veel werkzaamheden waarvoor vroeger een betaalde kracht werd ingezet, 
thans verricht door vrijwilligers. Denk hierbij aan het werk van kosters en soms ook technisch 
onderhoud, schilderwerk, kerkelijk drukwerk en verspreiding ervan onder parochianen, etc. 

De komst van nieuwe media maakt dat vrijwilligers zich inzetten voor het opzetten en bijhouden 
van een digitale nieuwsbrief voor hun parochie en dat het mogelijk is steeds meer gebruik te 
maken van het internet voor interne en externe communicatie. 
Vroeger werd de inbreng van leken gerechtvaardigd door het gebrek aan (tijd bij de) priesters en 
was de rol van de vrijwilligers veel meer een afgeleide van het werk van de ambtsdragers. 
Tegenwoordig is in onze geloofsgemeenschappen een kerk zonder inzet van zovele vrijwilligers 
niet meer denkbaar. 

Het gezicht van onze parochiefederatie wordt anno 2017 sterk bepaald door vrijwilligers 
werkzaam op verschillende terreinen: liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en het 
faciliteren van de hier genoemde taken. 
De motivatie van onze vrijwilligers is over het algemeen hoog: zij voelen zich verantwoordelijk 
voor de voortgang (en het voortbestaan) van hun parochie. Omdat het hier gaat om een grote 
groep mensen, vraagt dit ook om een structurele zorg voor de vrijwilligers, zodat mensen op een 
kwalitatief goede manier, gemotiveerd en met plezier hun werk blijven doen.  
Daarnaast zullen we het aanvullen en verjongen van de groep vrijwilligers tot speciaal 
speerpunt van ons beleid voor komende jaren moeten opvoeren. 
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6. De toekomst van de diverse kerkgebouwen  

 

Sint Martinuskerk 

Deze centrale kerk is de oudste en de moederkerk van alle Venlose parochies en kerken. 
Bovendien is ze de zetel van het Dekenaat Venlo. Daarmee bekleedt zij zowel in de stad als in de 
regio een belangrijke en centrale functie. Niet alleen historisch, zie de vele kunstschatten, maar 
ook in deze tijd van toenemende individuele meditatie en bezinning vervult deze kerk een 
belangrijke rol. Dit laatste uit zich in een grote constante stroom van bezoekers, niet van 
erediensten maar van individuele bezinningsmomenten. 

De kerk wordt dagelijks opengesteld (behalve op maandag) voor alle bezoekers. Om hen goed te 
faciliteren wordt door 24 vrijwilligers (de kerkwachten) toezicht gehouden en uitleg aan 
belangstellenden verzorgd. De kerkwachtgroep bestaat dit jaar al 30 jaar. 
Afgelopen jaar 2016 waren er 31.700 bezoekers, excl. bezoekers aan erediensten. Dat zijn er ruim 
3400 (+12%) méér dan in 2015 oftewel gemiddeld 100 bezoekers per dag. 
Aangezien bezoekersaantallen al vanaf 2004 erg goed geadministreerd worden, kan vastgesteld 
worden dat het de Martinuskerk in de afgelopen 12 jaren niet aan belangstelling ontbroken heeft. 
Steeds varieerden de bezoekersaantallen al die jaren tussen de 25 -30.000 met nu als nieuw 
record 31.700 bezoekers. 
Daar zou toch menig museum trots op zijn! 

Toekomst 

In de bediening van sacramenten doet de Martinuskerk niet onder voor de andere 
parochiekerken. Doopsels en huwelijken zijn zelfs beduidend meer. Naast de weekendviering is er 
bijna dagelijks een Eucharistieviering. 

Gezien de plaats en functie van deze kerk binnen de Venlose geloofsgemeenschap is het dringend 
noodzakelijk ons te bezinnen op de bestuurlijke organisatie binnen deze parochie. Diverse acties 
op dit gebied hebben tot heden helaas weinig effect gehad.  

 

H. Michaelkerk 

Deze kerk functioneert op basis van een stabiele en actieve geloofsgemeenschap. 
Inkomsten en uitgaven zijn vrijwel in balans. Ook is er een heel actieve, behoorlijk grote 
vrijwilligersgroep en ook het platformoverleg functioneert naar behoren. 
In 2016 is behoorlijk geïnvesteerd in nieuwe geluids- en videoapparatuur. Hiermee wil 
men een nieuwe “markt” aanboren, namelijk faciliteiten en ruimte aanbieden aan 
groepen die afscheid willen nemen van hun dierbaren zonder gebruik te maken van een 
katholieke uitvaartplechtigheid. Deze faciliteit is nadrukkelijk aangeboden aan de diverse 
begrafenisondernemers in Venlo. Het is nog te vroeg om hier nu al resultaten van deze 
aktie te kunnen melden. 
 
Toekomst 

De huidige situatie bestendigen. 
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H. Familiekerk 

 
De afgelopen jaren heeft deze parochie en kerk drukke, turbulente tijden meegemaakt: 
- Het vertrek van Father Cesar Tablon MSP naar de parochie Beesel-Reuver-

Offenbeek, november 2015 
- Het vertrek van Father Marc Calo MSP naar parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld, 

november 2016 
- De komst van Father Patrick Casiño MSP, voorjaar 2016 
- De samenvoeging met de Don Bosco parochie, eind 2016 
 
Met name deze laatste actie is uitermate prettig verlopen en heeft parochianen van de 
Don Bosco parochie blij verrast. 
Nadat de voorzitter van het Parochieplatform, Ton Vissers, wegens gezondheidsredenen 
zijn functie plotseling moest neerleggen, is er snel (begin juni) een opvolger aangetreden; 
de heer Jan Berden Jr. Hij wordt momenteel ingewerkt. 
 
Toekomst 
De parochieorganisatie in rustiger vaarwater brengen, méér cohesie en actiegerichtheid 
binnen het platform bewerkstelligen en parochianen méér bij diaconie betrekken. 
Hier ligt ook nog een grote uitdaging voor de leden van het pastorale team die bij deze 
parochiekerk betrokken zijn. 
 

Sint Nicolaaskerk 

In onze vorige beleidsnota maakten we melding van de voorgenomen sluiting van deze kerk. 
Tot heden is het daar (nog) niet van gekomen, echter wél in de periode 2017-2018. 
Inmiddels hebben we goede ervaringen met het integreren van parochie gemeenschappen. Zie 
Don Bosco/Maagdenberg met H. Familiekerk. We stellen ons voor dat we voor de Nicolaas 
parochie eenzelfde soort scenario gaan volgen tbv de integratie met de Sint Michaelparochie. 

Op 27 mei 2016 besliste de Raad van State negatief op een bezwaarschrift van de Sint 
Nicolaasparochie en de Federatie van parochies VenloStad. Bij besluit van 27 Januari 2016 besloot 
namelijk het Ministerie van O&W (op advies van de gemeente Venlo en de Raad van Cultuur) de 
Nicolaaskerk met doopkapel, klokkenstoel en pastorie met tuinaanleg tot monument te verklaren. 
Alleen de tuinaanleg is nu buiten de aanwijzing gevallen. Het verklaren van een gebouw tot 
monument beperkt de toekomst van een gebouw in zijn doelstellingen en functionaliteit. Dat 
geldt zeker voor dit kerkgebouw. 

Toekomst 

Direct na de zomervakantie 2017 is het formele sluitingsproces op gang gebracht dmv het 
opstellen van het zogeheten “onttrekkingsrapport” waarin de hoofdstukken demografische 
situatie, pastorale situatie, status gebouw en financiële situatie in beschreven worden. Begin 2018 
kan dan de formele hoorzitting voor parochianen gepland worden. De sluiting moet leiden tot een 
netto besparing van minimaal € 35.000,- De overgebleven kerkgangers en koorleden zullen een 
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warme opvang krijgen in de Michael Parochie. De goede ervaringen in de Venlo-Oost parochie bij 
het opvangen van parochianen van de Don Bosco parochie zullen hier goed van pas komen.  

Onze Lieve Vrouwkerk 

In juni 2016 vierde deze parochie haar 100 jarig bestaansfeest. Het werd vooral een feest ván en 
vóór de parochianen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde jubileumviering. 
Veel aandacht is en wordt besteed aan een tweetal initiatieven op het terrein rondom de kerk: 
- De stichting van een ecologische stadstuin waarin scholengemeenschap ‘t Wildveld, het 

Trefcentrum en het parochie platform samenwerken onder de bezielende leiding van 
enkele parochianen. 

- De aanleg van een aantal vaste parkeerplaatsen die verhuurd kunnen worden aan 
parochianen/inwoners uit de wijk en dat, na aftrek van kosten, gedurende lange tijd tot een 
netto inkomstenstroom voor de kerk moet leiden.  

Overigens zijn beide projecten afhankelijk van gemeentelijke goedkeuring. 
 
Toekomst 
De komende beleidsperiode zal vooral in het teken staan van het realiseren van beide initiatieven 
en (last-but-not-least) zullen de activiteiten van kinderkerk en het kinderkoor worden bestendigd. 
Verder is er een zeer actieve groep vrijwilligers die diverse activiteiten voor ouderen en 
hulpbehoevenden organiseren. Het programma van die groep zal komende jaren verder worden 
uitgebreid. 
 

Heilige Don Boscokerk 

Op 11 juni 2016 werd de Don Bosco kerk gesloten en op 2 juli 2016 werd de altaarsteen van deze 
kerk naar de H. Familiekerk overgebracht als symbool van samenvoeging van beide parochies. 
Begin 2017 is een begin gemaakt met het opruimen van de inventaris. Medio april zijn de 
kerkbanken uit de kerk verwijderd en op transport gegaan naar Polen. Aldaar zijn 2-3 parochies 
gevonden die bijzonder geïnteresseerd waren in deze inventaris. 
Momenteel maakt de Christengemeente op huurbasis gebruik van deze kerk.  
 
Toekomst 

Rondom de verschijningsdatum van dit rapport wordt duidelijk of deze kerk wel of niet is verkocht 
aan derden. 
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7. Catechese  

Missie/doelstellingen 

In het beleidsplan 2014-2016 werd als algemene missie aangegeven het streven naar een dekkend 
netwerk van catechese-activiteiten voor jong en oud, voor iedereen die het christelijk geloof en 
zijn uitingsvormen beter wil begrijpen en de nood of de zin voelt van verdieping en reflectie. 

Concreet werden hierbij de volgende aspecten benoemd: 

1. borgen van aandacht voor sacramentele catechese op de basisscholen; 
2. streven naar structureel overleg tussen de (professionele) begeleiders op de verschillende 

basisscholen o.a. op het punt van (ervaringen) met de gebruikte methoden; 
3. streven naar een dekkend netwerk van catechese-activiteiten voor jong en oud; 
4. aandacht voor projectmatige geloofsactiviteiten, aansluitend bij de actualiteit. Dit is nodig 

in een wereld die voortdurend in verandering is. 
5. operationele en financiële ondersteuning 

Hierna wordt per aandachtspunt aangegeven wat er in de achter ons liggende jaren wel en (nog) 
niet is bereikt. 

Ad. 1.  borgen van aandacht voor sacramentele catechese op de basisscholen 

Helaas constateren we dat de concrete medewerking van de basisscholen eerder afneemt dan 
toeneemt; steeds minder basisschooldocenten voelen zich capabel of geroepen tot het zelf actief 
betrokken zijn bij de voorbereiding van hun leerlingen op de sacramenten van de Eerste Heilige 
Communie en het Heilig Vormsel. Dat betekent dat het netwerk van ouders en professionals moet 
worden versterkt.  

Gelukkig is de werkgroep sacramentencatechese het afgelopen schooljaar uitgebreid met twee 
ouders die in deze werkgroep en die bij de begeleiding van de leerlingen een actieve rol op zich 
hebben genomen. 

Daarnaast moet ook worden vermeld dat een van de professionele begeleiders, father Marc Calo, 
werd benoemd tot pastoor van Tegelen, Steijl en Belfeld. Daardoor kon hij geen deel meer 
uitmaken van de werkgroep. Ook zijn werk op de basisscholen moest worden vervangen. De 
ouder die met hem meeliep voelde zich nog niet in staat deze taak alleen te verrichten. Gelukkig 
werd een diaken uit parochiecluster Venlo-Blerick bereid gevonden als professionele kracht bij te 
springen. Daarnaast maakt de werkgroep sacramentencatechese, maar maken ook een aantal 
basisscholen nog steeds gebruik van de professionele inzet van Petra Ritzen van de stichting 
Stillaan uit Sittard. 

Uit het bovenstaande wordt ook duidelijk dat de behoefte aan begeleidende volwassenen nog 
steeds bestaat. 

 
Ad. 2.  streven naar structureel overleg tussen de begeleiders op de verschillende basisscholen 

De werkgroep Sacramentencatechese heeft de activiteiten van de afgelopen jaren geëvalueerd. 
Het resultaat van deze evaluatie is hierna weergegeven. 

In het stappenplan uit het beleidsplan 2014-2016 werden de volgende doelen gesteld: 

1. betrokkenheid ouders bij de voorbereiding vergroten; deze voorbereiding gefaseerd aan 
de ouders overdragen met als uiteindelijke doel dat ouders in het jaar 2016-2017 
zelfstandig zo’n groep leerlingen zouden kunnen begeleiden. 

2. gefaseerd invoeren nieuwe Communie- en Vormselmethode 
3. tussentijdse en jaarlijkse evaluatie. 
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Ad. 2.1.  Betrokkenheid ouders bij de voorbereiding vergroten 

We moeten constateren dat we te optimistisch waren in ons denken dat dit jaar ouders 
zelfstandig de voorbereiding op zich zouden kunnen nemen. Er zijn nog nauwelijks ouders die 
zelfstandig een klas in deze kunnen begeleiden. Wel zien we dat hun inbreng in een klas waar ook 
een professionele begeleider werkt toeneemt.  

Ad. 2.2.  Gefaseerd invoeren nieuwe Communie- en Vormselmethode 

Bij de tussentijdse evaluatie bleek de gebruikte Communiemethode In brood en in wijn 
verschillend gewaardeerd te worden. Op de scholen van Venlo-Zuid werd de inhoudelijke kant 
prima gevonden, maar zag men graag een wat meer eigentijdse vormgeving. De school in ’t Ven 
vond de gestencilde vorm van In brood en in wijn juist prima omdat deze de mogelijkheid gaf tot 
zelf inkleuren en meer persoonlijke creatieve inbreng. De inzet van het geloofskoffertje werd niet 
overal als een ‘natuurlijke’ aanvulling gezien. 

Deze evaluatie heeft geresulteerd in de keuze om komend schooljaar in Venlo-Zuid de methode 
Blijf dit doen (uitgeverij Adveniat) aan te schaffen. Ook deze methode voldoet aan alle criteria die 
door de stuurgroep zijn gesteld aan een te gebruiken methode. Binnen de stuurgroep zullen de 
ervaringen met deze methode worden gevolgd en besproken. Wellicht leidt dit in de toekomst tot 
een nieuwe keuze, ook voor de andere scholen. 

Ad. 2.3.  Tussentijdse evaluatie 

De volgende aspecten kwamen aan de orde. 

In Venlo-Zuid was al vorig jaar het plan opgevat om het Communieproject na de communieviering 
met een gezamenlijke bijeenkomst / maaltijd af te sluiten. Het vaststellen van een datum verliep 
moeizaam. Daarom ging dit voor het tweede jaar niet door. Guido van Dierendonck en Monique 
Hendrickx blijven hoop houden, ook al gezien de nieuwe ontwikkeling met betrekking tot het 
gebied rondom de kerk. Zie hiervoor onder punt 4. 

De voorbereiding op het vormsel moet in een niet te grote groep plaatsvinden. Wellicht kan een 
verdiepende speurtocht positief werken bij het vasthouden van de aandacht. 

 
Ad. 3.  streven naar een dekkend netwerk van catechese-activiteiten voor jong en oud 

In dit kader kunnen de volgende punten worden genoemd. 

Catechese-activiteiten voor jongeren 

- De aandacht voor de E. H. Communie en het H. Vormsel ten aanzien van de kinderen is 
hierboven uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de genoemde 
sacramenten op de voorlichtingsavonden hierover voor de betrokken ouders. 

- Binnen een aantal parochies is opnieuw structurele aandacht voor kinder- of 
gezinsvieringen. Bij de voorbereiding van deze vieringen worden de jongeren 
(basisschoolleerlingen) zelf betrokken. 

- Mooi is te zien dat een aantal jongeren, ook gestimuleerd door hun ouders, misdienaar 
zijn geworden. 

Catechese-activiteiten voor ouderen 

- In elke parochie bereidt de pastoor of diaken de doopviering van een kind voor met de 
ouders. 

- Binnen de H. Michaëlparochie bestaat nog steeds een gespreksgroep over een actueel 
boek of thema o.l.v. pastoor Tjeu Kunnen 
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- Binnen de H. Familieparochie bestond een gespreksgroep over bijbelse thema’s; echter na 
het hiervoor genoemde vertrek van father Marc Calo moet deze activiteit nieuw leven 
ingeblazen worden. 

- Nieuw is dat de digitale nieuwsbrieven die elke parochie uitgeeft aandacht besteden aan 
belangrijke activiteiten die op religieus, catechese en diaconie-gebied plaatsvinden 
binnen de parochie. Voorbeelden hiervan zijn speciale gezinsvieringen of een 
voorbereidingsviering op een sacrament. Hiermee komen pastorale en religieuze 
activiteiten explicieter onder de aandacht. 

- Aandacht voor catechese wordt ook geboden op speciale middagen voor zieken of 
eenzamen. Dat kan een maaltijd zijn of een zogenaamde verwenmiddag. Hoewel deze 
activiteiten georganiseerd worden door de werkgroep diaconie is er ook steeds aandacht 
voor een catechetisch element. 

Nieuw als catecheseproject, de Kinderkerk 

- Een nieuw initiatief in dit verband is de opzet van de Kinderkerk in Venlo-Zuid (Parochie 
van Onze Lieve Vrouw) door diaken Guido van Dierendonck en Monique Hendrickx. 

- Tweewekelijks komt op de zolder van de kerk een groep van (inmiddels) 15 kinderen bij 
elkaar. In deze ‘Kinderkerk’ leren de kinderen al vroeg nadenken en praten over zingeving. 
De kinderen die nu deelnemen aan deze Kinderkerk zitten in de groepen 3 t/m 6. 

- Gestreefd wordt ernaar dat deze groep doorgroeit naar de groepen 7 en 8 van de 
basisschool. 

- Elke bijeenkomst heeft eenzelfde structuur: opening met aansteken van een kaars, 
openingsgebedje, een tekst uit de bijbel, aan de hand van het thema ervaringen vertellen, 
een creatieve activiteit, een lied. 

- Op deze manier ligt de mystologische insteek van deze buitenschoolse catechese mooi in 
lijn met werkwijze van de sacramentenvoorbereiding op de school; ook deze 
sacramentencatechese wordt voorbereid door en deels gegeven door de diaken; 

- Doordat een groep ouders heel actief bij de verschillende activiteiten (muzikaal, creatief) 
betrokken is zijn zij ook gericht op de inhoudelijke catechetische kant van dit project. 

- Na elk seizoen wordt een kindvriendelijke liturgische viering in de kerk gehouden. 

De OLV-Tienerkerk, als gevolg van het succes van de Kinderkerk: 

Door de groei van het aantal kinderen binnen de Kinderkerk krijgt deze voor de oudere kinderen 
een vervolg in een Tienerkerk. Per 13 mei 2017 is deze nieuwe groep van 9 – 12-jarigen gestart. 
De tieners van de Tienerkerk TOV (Tieners Onze lieve Vrouw) krijgen een eigen ruimte. De 
methode die hier gebruikt gaat worden is eveneens Het licht op ons pad, de set bestemd voor 
deze leeftijdscategorie. 

Ad. 4.  aandacht voor projectmatige geloofsactiviteiten, aansluitend bij de actualiteit 

In het vorige beleidsplan werden deze activiteiten ook al genoemd. Ze staan hier nog een keer 
omdat ze nog steeds actueel zijn. 

- Viering van Sinter Merten in verschillende parochies 
- Presentatievieringen communicanten en vormelingen 
- Palmhöltjes-optocht rond de kerk of door de wijk in verschillende parochies 
- Carnavalsmis, waarmee het Vastelaovend in de kerk wordt ingeluid nadat het prinsentrio 

bekend is gemaakt.  

Nieuw in 2017 Zorgen om moeder Aarde; een universeel gegeven 

- Aanleiding tot dit project was de laatste encycliek van paus Franciscus Laudato si’, een 
encycliek waarin de paus zijn zorgen uitspreekt over de ecologische problemen op aarde 
en de daaruit voortvloeiende sociale ongelijkheid.  



Federatie Parochies VenloStad             Beleidsplan 2017 - 2020 (externe versie) Pagina 15 
 

- Het federatiebestuur wil met dit project duidelijk maken dat de kerk geen eiland in de 
maatschappij is, maar ook bij deze problematiek betrokken is. 

- Dit veertigdagenproject sluit aan bij de actualiteit in de stad, C2C, en in de landelijke 
media, duurzaamheid. 

- Dit project wil aandacht besteden aan de dialoog tussen levensbeschouwing, politiek en 
wetenschap. Drie sprekers zullen op twee avonden de thematiek ieder vanuit hun eigen 
specialiteit en achtergrond belichten. 

Nieuw 

Een gedeelte van het gebied rondom de kerk van Onze Lieve Vrouw in Venlo-Zuid wordt 
ontwikkeld tot een ecologische tuin. Dit plan komt tegemoet aan een aantal doelstellingen: 

- het bevordert de sociale cohesie in de wijk Venlo-Zuid 
- het betrekt de leerlingen van het Wildveld, een school voor praktijkonderwijs, bij de kerk 
- het bevordert het bewustzijn betreffende duurzaamheid 

 

Ad. 5.  Operationele en financiële ondersteuning 

Operationele ondersteuning 

Ondanks het feit dat niet alle gestelde doelstelling zijn gehaald vindt het federatiebestuur het 
belangrijk dat de activiteiten op dit gebied worden voortgezet en waar nodig en mogelijk worden 
uitgebreid. 

De scholing van ouders of andere volwassenen blijft om extra aandacht vragen. De werkgroep zal 
in overleg met het pastoraal team en met advies van Petra Ritzen tot een hierop gericht 
programma proberen te komen. 

Zo nodig dient de werkgroep te worden uitgebreid met vrijwilligers die sturing kunnen (blijven) 
geven aan het project en leden die de voorbereidende lessen kunnen begeleiden en geven. 

Financiële ondersteuning 

Dit project is van het begin af aan begeleid door een professionele catecheet (Petra Ritzen). 
Daarnaast hebben pastores en vrijwillige, daartoe geschoolde, catecheten zich ingezet. 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het kostenplaatje van dit project en hoe deze kosten 
verdeeld zijn over begeleiding van de stuurgroep en de opzet van het beleidsplan naast het 
begeleiden van de sacramentenvoorbereiding op de basisscholen. 

Om de kostenpost voor het project sacramentencatechese te verlagen wordt een aanvraag voor 
subsidie gedaan bij o.a. Hendrix Stichting, Sint Joseph’s Stichting, De Stichting Onderwijs Venlo. 
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8. Diaconie  

 

Na een ruim aanloopjaar gaan we nu concreet projecten realiseren 

Al in het begin van 2016 zijn de parochie platforms bij elkaar gekomen om DIACONIE een nieuwe 
impuls te geven. Dat begon allereerst met een uitwisseling van allerlei informatie en activiteiten 
die binnen diverse parochies al plaatsvonden maar waar men onderling geen weet van had. Er 
werd assistentie ingeroepen van de heren Hub Vossen en Hub van den Bosch bij de (hernieuwde) 
opzet. Gezien hun professionele achtergrond en ondersteuningsfunctie konden de platforms op 
deze wijze een “vliegende start” maken rondom het thema diaconie.  

Op deze wijze ontstond ook de “federale” werkgroep DIACONIE onder leiding van Mevr. Bep 
Holla. 

De eerste, belangrijke taak van de werkgroep was om vast te stellen welke vormen van 
maatschappelijke en geestelijke hulp al in het veld ter beschikking stonden binnen de parochies. 
Deze inventarisatie werd gedaan a.d.h.v. een zogeheten “sociale kaart”, zie bijlage 3. 

Toen men een beeld had van de knelpunten en globaal wist waar men zou kunnen inspringen, 
was het tijd om daadwerkelijk projecten te definiëren en naar buiten te treden.  

Er gebeurt binnen alle parochies van de Federatie heel veel op het gebied van ‘er-zijn’ voor 
iedereen die aandacht, hulp e.d. nodig heeft. Hierbij worden telkens navolgende uitgangspunten 
in ogenschouw gehouden: 

- We gaan uit van alles wat er al gebeurt op sociaal gebied 
- We doen recht aan wat er al gebeurt en vooral ook moet blijven gebeuren, 
- maar we doen ook recht aan aspecten die diaconaal werk onderscheiden van andere 

sociale activiteiten. 
-  

Zo kwam de werkgroep DIACONIE eind 2016 met een totaal projecten programma en budget voor 
2017.  

Bezoek aan ouderen/eenzamen 

Begeleiden ouderen/minder 
validen, boodschappendienst, 
naar kerk, dokter en ziekenhuis. 

Materiële en financiële hulp 
bieden aan minima 
Op weg naar Kerst bijeenkomst 
Jaarlijkse verwendag ouderen 
Themabijeenkomsten 
Bloemetje bezorgen bij 80-
jarigen en ouder 
Kerststukjes maken tbv 
bewoners van Auxilliatrix / 
bejaarden 
Coördinatie/flyers/promotie 
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Toen weldra bleek dat het benodigde budget voor het projecten programma € 16.800,- zou 
bedragen, zijn we over gegaan op fondswerving aangezien een dergelijke uitgave nooit uit eigen 
middelen te financieren zou zijn.  

Inmiddels kunnen in 2017 alle projecten worden uitgevoerd omdat voldoende toezeggingen 
gedaan zijn door diverse instanties.  

 

Diaconie op langere termijn 

Het zal duidelijk zijn dat 2017 het jaar van de uitvoering van projecten zal zijn. Tevens een 
prachtige gelegenheid parochies onderling van elkaar te laten leren en ervaringen uit te wisselen. 
Met die kennis en ervaring worden dan weer nieuwe initiatieven voor 2018-2020 opgesteld. 
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10. Personeelszaken  

 

Pastorale Team 

Dit team is eind 2016 verder verkleind naar 5 personen: drie priesters en twee diakens. Hierbij 
dient wel vermeld te worden dat één priester recent afkomstig is uit de Filipijnen. Een andere 
priester/pastoor (J. Kunnen) is inmiddels al 81 jaar.  

Aan de diaken kant is slechts één diaken volwaardig inzetbaar rondom alle erediensten en 
catechese werk, de andere diaken doet onbezoldigd pastoraal werk in het uitgaansleven in Venlo, 
tijdens enkele weekenden en avonden.  

Kijkend naar het takenpakket van het pastorale team, onder leiding van Deken Jos Spee, en de 
dagelijkse uitdagingen waar zij voor staan, dan is het heel duidelijk dat er sprake is van 
overbelasting. Passende maatregelen zijn dus onontkoombaar en moeten gevonden worden in: 

- Minder kerkgebouwen openstellen, dus ook minder erediensten 
- Meer parochie platformleden betrekken bij catechese en diaconie activiteiten 

Secretarieel/administratief 

Twee medewerksters zijn in dit vakgebied actief. Één treedt op als “personal assistant” van de 
Deken en één medewerkster runt de administratie van de Federatie van 7 parochies. 

 

Muzikale ondersteuning 

- 3 organisten (Martinus, Familie en Nicolaas) 
- 1 organist/dirigent (OLVrouw) 
- 1 dirigent (Martinus) 

Toekomst 

ook hier zal komende jaren een uitstroom plaatsvinden die niet meer kan worden aangevuld. We 
zullen parochies actief begeleiden in het regelmatig of incidenteel laten optreden van externe 
koren. Zie voorbeeld Familiekerk en Michael kerk. Ook het uitwisselen van organisten en/of 
dirigenten is nog nooit eerder uitgeprobeerd om op die manier lokale kwetsbaarheid als gevolg 
van afwezigheid/ziekte op te vangen. 

Kosters/huismeesters 

Één koster (in loondienst) voor twee kerken en één koster/vrijwilliger.  

 

Facilitair personeel 

Twee personen (part-time) in loondienst en diverse vrijwilligers. 
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11. Financiën en administratie  

A. doelstellingen uit de vorige periode 

- dat minimaal 50 % van de kosten moesten gedekt gaan worden door kerkbijdrages en 
opbrengsten uit kerkelijke diensten. Eind 2016 vormde het totaal aan door parochianen 
ingebrachte bijdragen (€ 349.000) 46% van de totale kosten (€ 746.000)  

- dat er door de Federatie geen jaarlijkse exploitatieverliezen meer geleden mochten 
worden. Eind 2016 was die doelstelling niet bereikt.  

- Uitgangspunten t.a.v. investeringen waren: 
• investeringen in kerkelijk onroerend goed zouden alleen gedaan worden als besloten 

werd welke kerken open bleven, dan wel gesloten zouden worden.  
• Investeringen in commercieel onroerend goed hadden voorrang boven investeringen 

in kerkelijk onroerend goed; dit vanwege het feit dat investeringen in commercieel 
onroerend goed op lange termijn extra inkomsten genereren.  

B. Resultaten uit het verleden 

 resultaat   
2011: - € 292.254,-  
2012: - €   42.978,- 
2013: - € 250.500,-   
2014:    - € 129.300,- 
2015:    - €   36.150,- 
2016:    - €   84.000,-  
 
Het bovenstaande resultaat over 2016 is opgebouwd uit de volgende resultaten per parochie:  
St. Martinus    € 17.000 
Venlo-Oost - € 20.000  
O.L. Vrouwkerk  - € 71.000 
St. Nicolaaskerk  - € 13.000 
St. Michaëlkerk    €   2.000   
     
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen dekken 41% van de totale kosten. Het zal dus duidelijk 
zijn dat deze opbrengsten een zeer essentiële bijdrage leveren aan het in stand houden van onze 
kerkelijke organisatie. Lijst van bezittingen staan vermeld in bijlage 3. 

* Uitgaven (2016: € 746.000,-) 
a. personeelskosten (€ 307.000,-) 

'Personeelskosten' is de belangrijkste kostenpost en vertegenwoordigt 41 % van de totale kosten. 
De kosten van het personeel zijn in afgelopen jaren wel wat gedaald in het kader van vertrek en 
besparingen. 

Het feit dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden zal ervoor zorgen dat de kosten 
van de kerkelijke organisatie in de toekomst verder zullen toenemen. Zeker wanneer priesters 
alleen te vervangen zijn door diakens. 
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b. Kosten onroerend goed (2016: € 215.000,-) 

De kosten van het onroerend goed (29% van het totaal) kunnen op navolgende wijze worden 
onderverdeeld, nl.:  

 

* kosten verzekeringen 2016   € 62.500,- 

Het onroerend goed van de Federatieparochies wordt, m.u.v. de Familieparochie momenteel 
verzekerd bij Donatus, hetgeen een 'onderlinge verzekeringsmaatschappij' is.  

 

* kosten energie 2016    € 80.000,- 

Zoals eerder gesteld zijn er binnen de Federatiekerken ca. 14 H. Missen per week, aangevuld met 
bijzondere diensten zoals begrafenissen, huwelijken e.d. komen we op een totaal van d.w.z. ca 
775 per jaar. Als we ervan uitgaan dat in de maanden mei tot en met augustus de kerken niet 
verwarmd hoeven te worden, dan moeten 500 diensten verwarmd worden. D.w.z. dat de 
energiekosten alleen al, per H. Mis ca € 160,00 bedragen. Dit zijn uiteraard niet alle kosten tbv 
erediensten. Onderhoudskosten en loonkosten van het pastorale team zouden hier eigenlijk ook 
nog aan toegevoegd moeten worden. Tegenover deze operationele kosten staan inkomsten in de 
vorm van collectes die ter plekke tijdens de diensten ontvangen worden. Het afgelopen jaar 
bedroegen die € 70.000,-  Kortom de erediensten kunnen niet kostenneutraal worden uitgevoerd. 

In samenwerking met een deskundige dient onderzocht te worden of we met name de kerken die 
openblijven, niet meer efficiënt kunnen verwarmen. Dit zal ook moeten gebeuren v.w.b. de St. 
Martinuskerk als we deze gaan gebruiken als monumentale kerk tbv het tentoonstellen van 
kunstschatten..  

 

* kosten onderhoud 2016   € 54.000,- 

De kosten van het onderhoud zijn relatief laag; zeker als we kijken naar het totale onroerend goed 
dat de federatie in beheer heeft. 

In hoeverre er veel kosten i.v.m. dit onderhoud op ons afkomen, is op het ogenblik moeilijk in te 
schatten omdat er nog geen totale inventarisatie is gemaakt i.v.m. het achterstallig onderhoud. 
V.w.b. de kerkgebouwen kunnen we aannemen dat dit risico beperkt is, aangezien er regelmatig 
inspecties worden gedaan door de Kerkenwacht en er in hun rapportages geen melding wordt 
gemaakt van zeer dringende zaken. 
Wel is bekend dat er fors achterstallig onderhoud is v.w.b. het commercieel onroerend goed en 
het kantoor/woon complex van het Dekenaat. 

* overige kosten onroerend goed 2016  € 18.500,-   zijn voornamelijk afschrijvingen 

 

c. Overige kosten 2016       € 224.000,- 

De overige kosten bedragen in 2016 30% van het totaal. 

Waarvan afdrachten aan het bisdom Roermond (in 2016: € 76.000,-) dat is 10% van alle kosten. 
Verder bestaat deze post uit kosten voor erediensten, kosten parochiebladen, beheer en 
administratiekosten.   
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 * opbrengsten (2016: € 662.000,-) 
 a. kerkelijke bijdrages en kerkelijke diensten 

De opbrengsten uit de actie Kerkbalans daalden de afgelopen jaren van € 192.572 in 2011,  
€ 161.645 in 2013 naar € 119.000,- in 2016.  Afname dus van 6,5% per jaar. Teneinde deze 
neergang te keren, hebben wij besloten op Federatieniveau een moderne en aansprekende 
kerkbijdrage-actie op gang te brengen. Vertegenwoordigers van diverse platforms komen bij 
elkaar, wisselen ervaringen en ideeën uit. Na een eerste aanloop in 2015 is dit initiatief in 2016 
uitgebouwd en voortgezet. Het ziet ernaar uit dat onze actie Kerkbalans 2017 tot een ombuiging 
van de negatieve tendens heeft geleid. Er worden namelijk méér inkomsten verwacht dan 
afgelopen jaren! 

b. Opbrengsten uit beleggingen.  

Het resultaat van 2016 was 3,7% ; voor 2017 wordt 4,1% verwacht. 

c. Opbrengsten Onroerend goed 

De jaarlijkse indexering van het commercieel verhuurd onroerend goed moet dit en komende 
jaren meer structureel worden ingevoerd. 

B&B Pelgrimshoes Genooierhof 

In 2016 is deze oude historische boerderij fraai verbouwd en gerestaureerd. De filosofie achter dit 
project was om “van een nood (bouwval) een deugd (B&B) te maken. Dat is gedaan d.m.v. het 
vrijmaken van het benodigde kapitaal, dat aan te vullen met subsidies van Provincie en Gemeente 
en het pand vervolgens voor 10 jaar te verhuren aan een exploitant op een zodanige manier dat 
het geïnvesteerde kapitaal veel meer opbrengt dan de rente op een spaarrekening. Het 
federatiebestuur meent dat zij volledig in deze opzet is geslaagd. Momenteel wordt bekeken of er 
nog meer projecten op deze wijze te realiseren zijn in de periode 2017-2020.  

 

C. Centrale Administratie  
De financiële administraties van alle parochies binnen Venlo-Stad worden momenteel centraal 
verzorgd door het Federatiesecretariaat aan de Kerkstraat. In Januari 2018 zal een begin worden 
gemaakt met de invoering van nieuwe systemen: een gecombineerde oplossing van twee 
standaardpakketten, namelijk Exact Online en DocBase. Het eerste is een standaardpakket voor 
het voeren van een financiële administratie, het tweede pakket is een Document Management 
Systeem voor het voeren van een ledenadministratie, opslag van documenten en Emails. Beide 
systemen kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Het nieuwe systeem krijgt ook een verbinding 
met SILA (zo lang de politiek deze koppeling toestaat). Beide nieuwe systemen komen in het 
vierde kwartaal 2017 ter beschikking. In de loop van 2018 zal de conversie door het Bisdom 
worden georganiseerd waarbij ook gedacht is aan training en opleiding van de beheerders. Onze 
Federatie stelt zich tot doel om de jaarrekening 2017 al in het nieuwe systeem te organiseren. 

 

D. Conclusie 
De eerder geformuleerde doelstelling dat 50% van de kosten gedekt zou moeten worden door 
kerkbijdrages en opbrengsten uit kerkelijke diensten, houdt in dat op basis van de cijfers over 
2016 de totale kosten maximaal € 700.000,-  hadden mogen bedragen. Dit zou dan afgelopen jaar 
nog tot een reductie in de kosten van €46.000.- hebben moeten leiden. Of, anders gezegd, een 
extra inkomstenstroom van € 46.000,-  
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Met een geplande, maar niet uitgevoerde sluiting van de Nicolaaskerk, die een netto besparing 
van ca. € 35.000,- had kunnen opleveren, was die totaal doelstelling al een heel eind in zicht 
gekomen. Des temeer is het federatiebestuur er nu van overtuigd dat in 2018 passende 
maatregelen effectief en snel moeten worden genomen om de financiële huishouding in balans te 
brengen, zeker nu een situatie dreigt te ontstaan dat de inkomsten nog harder dalen dan we met 
bezuinigingsmaatregelen proberen het gat te dichten. De uitdaging is des te groter omdat wij als 
bestuur ons ook tot doel hebben gesteld goede initiatieven en interessante investeringen op het 
gebied van diaconie en herkenbaarheid van ons als kerk binnen de geloofsgemeenschap te 
stimuleren en te ondersteunen. 
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12. Kunstschatten   

 

Onder voorzitterschap van Deken J. Spee is de kunstcommissie, momenteel bestaande uit 5 leden, 
bezig met het registreren van alle kunstvoorwerpen uit de verschillende kerken van de Federatie, 
alsook met het beheren en / of her-beheren van deze en bijzondere werken en voorwerpen. Deze 
kunstcommissie heeft de vakkundige kennis en kunde ten aanzien van de kunst, het registreren, 
het archiveren, het beheren, alsook de juridisch – technische kennis. Het omvangrijke project 
betreft de kerken van de stad Venlo, welke onder de Federatie Parochies Venlo vallen.  

De commissie komt meerdere malen per jaar bijeen, doch tussentijdse vak – technische 
bijeenkomsten spelen een reguliere rol. 

De algehele registratie van kunstvoorwerpen en kerkelijke attributen , waaronder beschrijving en 
fotografie, van de gesloten kerken van de parochies St. Joseph Venlo en H. Don Bosco is afgerond 
en tevens is vastgelegd waar de eigendommen van deze parochies zijn en / of verblijven. 

De algehele registratie van kunstvoorwerpen en de kerkelijke attributen, waaronder beschrijving 
en fotografie van en in de O.L.Vrouw Kerk in de parochie Venlo – Zuid is afgelopen jaar ( 2016 ) 
afgerond mede bij gelegenheid van het jubileum van deze parochie. 

De algehele registratie en fotografie van de kunstvoorwerpen en de kerkelijke attributen van en in 
de St. Nicolaas Kerk en in de St. Michaël Kerk heeft momenteel de aandacht. 

De algehele registratie en fotografie van de kunstvoorwerpen en de kerkelijke attributen van en in 
de H. Familie en H. Geestkerk zal in de komende perioden worden aangepakt. 

De algehele registratie en fotografie van de kunstvoorwerpen, de kerkelijke attributen en verdere 
historisch belangrijke gegevens en documenten van en in de St. Martinus Kerk en de Kapel van 
Genooi is deels gedaan, doch gezien de omvangrijkheid wordt hier nog structureel hard aan 
gewerkt. 

Het bruikleen aan het Limburgs Museum wordt opnieuw serieus bezien en geactualiseerd. 
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13. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden  

Federatiebestuur  

De samenwerking tussen de parochies kreeg gestalte in de vorm van een federatie als bedoeld in 
de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het bisdom Roermond” van mei 2002. 

Dit kerkbestuur, in personele unie van deze federatie, bestaat uit: 

Deken J. Spee, Voorzitter 
De heer J. Thomeer, Vicevoorzitter, aftredend dec 2017 
De heer L. Schreurs, Penningmeester, aftredend dec 2017 
De heer P. Dullaert, Secretaris 
Mevr. Th. Kuijer, Catechese 
Mevr. B. Holla, Diaconie  
 
Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor goed pastoraat: bij alle besluiten dient dit voorop 
te staan. Het kerkbestuur van de federatie zal minimaal zes keer per jaar plenair vergaderen. De 
pastoor zit deze vergaderingen voor; hij kan de leiding van de vergadering delegeren aan de 
vicevoorzitter. (i.v.m. het tot stand komen van dit Beleidsplan komt het Federatiebestuur in 2014 
minimaal 12 maal bij elkaar) 

Tijdens de bestuursvergaderingen zullen de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke beleid 
op met name het terrein van de liturgie, de verkondiging en de parochiële dienstverlening worden 
vastgesteld. Eveneens zullen kaders worden geformuleerd voor gezamenlijk handelen in de 
materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel en organisatie, financiën en administratie 
alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en kerkelijk kunstbezit. 

 

Elk FB-lid vormt vanuit zijn/haar discipline een werkoverleg groep rondom een thema. Denk aan 
een werkgroep pastorale zorg, diaconie, catechese, en verder financiën, juridische zaken en 
personeel, kunstschatten, gebouwen & beheer etc.  

 Uitvoerende zaken worden gedelegeerd aan dit werkoverleg. 

De (financiële) administratie wordt centraal verzorgd door de federatie met dien verstande dat er 
per parochie een exploitatieoverzicht wordt bijgehouden. De inkomsten en uitgaven, alsook 
bezittingen en schulden blijven dus per parochie(cluster) geadministreerd.  

Pastorale Team 

Deken J. Spee, Voorzitter 
Pastoor J. Kunnen 
Father Patrick Casiño 
Diaken Guido van Dierendonck 
Diaken Arjan Langen 
(Pastoor van Delden, ad-hoc assisterend indien teamleden niet beschikbaar zijn) 
 
Dit team komt maandelijks bij elkaar voor beleidsmatig en operationeel overleg. Het team is 
betrokken geweest bij de totstandkoming van dit beleidsplan en zal ook bij de uitwerking en 
follow up betrokken zijn en blijven. 
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Platforms in de parochies 

De betrokken parochies hebben elk een eigen platform, eenzelfde organisatiestructuur en 
taakverdeling als het Federatiebestuur zodat op deze wijze de federale werkgroepen (onder 
leiding van een Federatie bestuurslid), hun soortgelijke taken of werkzaamheden 
gemeenschappelijk of in gezamenlijk overleg kunnen voorbereiden en/of uitvoeren. 

De platforms vormen vooral de “ogen en oren” van onze kerkgemeenschap binnen de parochies. 
Het is de bedoeling dat zij een actieve(re) rol hebben bij diaconie en catechese in de vorm van het 
signaleren en/of begeleiden van bijzondere gevallen en acties binnen die gemeenschap. 

Overzicht huidige platforms en hun deelnemers, zie bijlage 2. 
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14. Communicatie binnen en buiten de geloofsgemeenschap 

Communicatie binnen de geloofsgemeenschap 

Inmiddels heeft de website www.rkvenlo.nl een geheel eigen plek in de communicatie met de 
achterban verworven. Via dit centrale medium worden parochianen van alle parochies bereikt. 
Uit data-analyse via Google Analytics blijkt dat dit medium inderdaad in een behoefte voorziet: 

Gemiddeld aantal kijkers per week in 2017: 110-150 

Kijkers in de Paasweek  2017: 375 

Kijkers in de Kerstweek 2016: 750 

De digitale nieuwsbrieven van diverse parochies zoals Venlo-Oost, Michael, OL Vrouw en Martinus 
voorzien ook in een grote behoefte aan actuele informatie over diensten en/of gebeurtenissen 
binnen een parochie. Inmiddels hebben zich ca. 750 personen aangemeld voor deze 
nieuwsbrieven.  

Naast de 50 bestuurders / vrijwilligers van het parochiecluster Venlo-Oost ontvangen nog 170 
parochianen de digitale nieuwsbrief Drieluik. 

De digitale nieuwsbrief Martinusklokje van de Martinusparochie wordt ontvangen door 150 
personen, incl medewerkers en vrijwilligers. 

In de O.L. Vrouwparochie ontvangen 265 parochianen de digitale nieuwsbrief. 

In de Michael parochie ontvangen 115 personen de digitale nieuwsbrief. 

Naast de 50 vaste medewerkers en vrijwilligers van de Sint Martinusparochie ontvangen nog 75 
personen de digitale nieuwsbrief Sint Martinusklokje. 

In de Nicolaasparochie worden telkens ca. 50 nieuwsbrieven verstuurd. 

Andere, aanvullende informatiebronnen rondom belangrijke kerkelijke instituties zijn: 

http://www.kapelvangenooy.nl/ , gefaciliteerd door een separate Stichting 

http://www.jkvenlo.nl/  

Communicatie naar buiten 

Primair zijn voorzitter en vicevoorzitter de aangewezen personen om de Federatie naar buiten, 
naar andere instanties te vertegenwoordigen. Te denken valt aan: het bisdom, andere 
federatiebesturen in Noord-Limburg, de gemeente Venlo, stichtingen en verenigingen op het 
gebied van geestelijk en maatschappelijk welzijn, de media. 

  

http://www.rkvenlo.nl/
http://www.kapelvangenooy.nl/
http://www.jkvenlo.nl/
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15. Discussie en besluitvormingsproces 

Dit beleidsplan werd vastgesteld in de bestuursvergadering van de Federatie op 4 juli 2017. Het 
Pastorale Team besprak het plan in haar oktober vergadering. Haar aanbevelingen zijn in deze 
eindversie verwerkt.  Vervolgens zal dit beleidsplan worden voorgelegd aan:  

- Het Bisdom Roermond 
- De diverse parochie platforms 

 

Eind 2017 zal een samenvatting van dit beleidsplan dan tenslotte op de website www.rkvenlo.nl 
worden gepresenteerd. 

  

http://www.rkvenlo.nl/
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16. Bijlagen 

Bijlage 1 Convenant Federatie Parochies VenloStad 

 
FEDERATIECONVENANT    VENLO-STAD 
   
De ondergetekenden: 
 
A. de R.K. Parochie Sint Martinus te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de hoogeerwaarde heer J H W Spee 
en de heer drs. T L A M Seelen 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie Sint Martinus 
 
B. de R.K. Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de hoogeerwaarde heer J H W Spee 
en de mevrouw M Hendrickx 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie O .L. Vrouw 
  
C. de R.K. Parochie St Joseph te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de hoogeerwaarde heer J H W Spee 
en de heer E A C Theunissen 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie St. Joseph 
 
D. de R.K. Parochie H. Familie-H. Geest te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de hoogeerwaarde heer J H W Spee 
en de heer E A C Theunissen 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie H. Familie- H. Geest 
 
E. de R.K. Parochie H. Nicolaas te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de zeereerwaarde heer J M Kunnen 
en de heer E M ten Berge 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie H. Nicolaas 
 
F. de R.K. Parochie Don Bosco te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de hoogeerwaarde heer J H W Spee 
en de heer E A C  Theunissen 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie Don Bosco 
 
G. de R.K .Parochie H. Michaël te Venlo 
ten deze vertegenwoordigd door de zeereerwaarde heer J M Kunnen 
en de mevrouw L S M M Nijholt-Schelbergen 
resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, 
hierna te noemen de parochie H. Michaël  
 
 
 



Federatie Parochies VenloStad             Beleidsplan 2017 - 2020 (externe versie) Pagina 29 
 

in aanmerking nemende: 
 
I. - dat in de parochies de overtuiging is gegroeid dat het voor de verzekering van het 
voortbestaan en de vitaliteit van de betrokken parochies gewenst is dat het draagvlak 
wordt 
verbreed; 
- dat de parochies van mening zijn dat er een goede voedingsbodem is ontstaan voor het 
ontwikkelen van gemeenschappelijke activiteiten in de betrokken parochies; 
- dat de parochies besloten hebben tot een intensievere samenwerking hetgeen onder 
meer blijkt uit het feit dat de parochies één kerkbestuur in personele unie zullen hebben; 
II. dat de kerkbesturen van de parochies Sint Martinus, O. L. Vrouw, St. Joseph, 
H. Familie/H. Geest, H .Nicolaas, Don Bosco en H Michaël hebben besloten een federatie 
te gaan vormen, als bedoeld in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen 
van het Bisdom Roermond” van mei 2002 en deze per 1 januari 2014 ook financieel en 
boekhoudkundig te effectueren; 
III. dat de kerkbesturen van de parochies in hun respectieve  bestuursvergadering hebben 
ingestemd met de inhoud van dit convenant; 
 
zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. Met ingang van 1 januari 2014 zal één kerkbestuur gaan functioneren voor de 
bovengenoemde parochies. De parochies blijven juridisch zelfstandig bestaan. 
De samenwerking tussen de parochies krijgt gestalte in de vorm van een federatie als 
bedoeld in de nota “ Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het Bisdom 
Roermond ” van mei 2002. 
2. Dit kerkbestuur in personele unie van deze federatie zal bestaan uit een 
pastoordeken voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en voorts 
twee kerkmeesters, speciaal belast met catechese en diaconie.  Het bestuur als geheel is 
verantwoordelijk voor goed pastoraat: bij alle besluiten dient dit voorop te staan. Voorts 
zal binnen het bestuur speciale aandacht worden besteed aan personele zaken, inclusief 
beleid rond vrijwilligers.  
Het kerkbestuur zal zich –zoveel als mogelijk – laten bijstaan door vrijwilligers, belast met 
de financiële administratie, het beheer van de gebouwen, de ledenadministratie, de 
administratie van en het beleid rond de kerkbijdragen en de verslaglegging van 
vergaderingen en besluiten daarvan.  
3. Het kerkbestuur van de federatie zal minimaal zes keer per jaar plenair 
vergaderen.  
De pastoor zit deze vergaderingen voor; hij kan de leiding van de vergadering delegeren 
aan de vicevoorzitter. Agendapunten worden tijdig (tenminste 2 weken voor de 
vergadering) schriftelijk ingediend bij de secretaris; deze schriftelijke informatie bevat een 
uiteenzetting van de probleemstelling en een voorstel voor een oplossing dan wel een 
advies hoe het probleem aan te pakken. De agenda met bijbehorende stukken zal ten 
laatste een week voor de vergadering naar de bestuursleden worden toegezonden. 
4. Tijdens deze vergaderingen zullen de uitgangspunten voor het 
gemeenschappelijke 
beleid op met name het terrein van de liturgie, de verkondiging en de parochiële 
dienstverlening worden vastgesteld. Eveneens zullen kaders worden geformuleerd voor 
gezamenlijk handelen in de materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel 
en organisatie, financiën en administratie alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en 
kerkelijk kunstbezit. 
5. Uit het kerkbestuur van de federatie kan een dagelijks bestuur worden geformeerd 
bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, dat zal worden 
belast met de afwikkeling van door het bestuur hieraan te delegeren operationele zaken 
de 
parochies aangaande met melding aan het bestuur voor zover van algemeen belang. Na 
een gewenningsperiode moet dit leiden tot een formele delegatie. 
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6. Er wordt een werkoverleg/ commissie ingesteld van een of meer kerkmeesters; 
deze kunnen zich voor nader vast te stellen aangelegenheden laten adviseren door ter 
zake deskundige vrijwilligers uit de parochies. Uitvoerende zaken kunnen worden 
gedelegeerd aan dit werkoverleg met – voor zover van algemeen belang - melding aan 
het kerkbestuur; na een gewenningsperiode moet dit leiden tot een formele delegatie. 
7. De betrokken parochies zullen ernaar streven dat de werkgroepen van iedere 
parochie, waar mogelijk, hun soortgelijke taken of werkzaamheden gemeenschappelijk of 
in gezamenlijk overleg zullen voorbereiden en/of uitvoeren. 
8. De (financiële) administratie zal centraal worden verzorgd door de federatie met 
dien verstande dat er per parochie een exploitatieoverzicht wordt bijgehouden. De 
inkomsten en uitgaven, alsook bezittingen en schulden blijven dus per parochie 
geadministreerd. Het parochieplatform kan alle uitgaven doen die vallen onder de door 
het bestuur goedgekeurde begroting voor de parochie. Noodzakelijke uitgaven die 
ontstaan tijdens een begrotingsjaar behoeven eveneens de goedkeuring van het bestuur. 
In beide gevallen zal het bestuur goedkeuring verlenen indien de parochie daarvoor 
voldoende middelen beschikbaar heeft én de uitgaven vallen binnen het beleid (het 
verwezenlijken van de doelstellingen) van de federatie.  
9. De “collectieve” kosten van de federatie – zoals die van pastorale medewerkers en 
ondersteunende diensten – zullen eenmaal per jaar worden gebudgetteerd en via een 
vast te stellen verdeelsleutel over de deelnemende parochies verdeeld worden. 
10. Regelmatig zal er gemeenschappelijk overleg zijn tussen het federatiebestuur en 
elk van de parochieplatforms. Dit overleg is zowel voor het bestuur van de federatie als 
voor elk parochieplatforms van essentieel belang om te kunnen (blijven) zorgen dat het 
pastoraal in alle parochies van het stadsdeel Venlo-oost optimaal kan functioneren. 
Tijdens deze bijeenkomsten zal daarnaast uiteraard ook de financiële situatie van de 
parochie besproken worden. 
11. Dit convenant wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf  
1 januari 2014 en wordt, tenzij met inachtneming van een termijn van één jaar door een 
der partijen tot opzegging wordt overgegaan, telkens met eenzelfde periode verlengd.  
12. Beëindiging van dit convenant kan door ieder van partijen tussentijds slechts 
geschieden op grond van gewichtige redenen op grond waarvan voortzetting van het 
convenant redelijkerwijze niet van haar kan worden gevergd, met inachtneming van een 
termijn van één jaar. 
13. De parochies zullen er bij voortduring naar streven de samenwerking verder 
inhoud te geven. Hiertoe zal in ieder geval binnen één jaar na het aangaan van dit 
convenant een meerjarig beleidsplan, een activiteitenplan en een begroting worden 
opgesteld. Deze zullen gebaseerd worden op een sterkte/ zwakteanalyse van de te 
onderscheiden deelgebieden van de parochies (pastoraal, personeel en organisatie, 
gebouwen en terreinen, financiën en administratie). Het bestuur zal regelmatig de 
voortgang van de federatie evalueren en daarover aan de afzonderlijke parochies en het 
bisdom rapporteren. 
14. Het beleidsplan alsmede gewichtige, latere aanpassingen daarin of aanvullingen 
daarop zullen aan het bisdom worden aangereikt. 
15. Dit convenant kan worden gewijzigd en aangevuld bij gemeenschappelijk besluit 
van de betrokken parochies. 
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Aldus getekend te Venlo 10 oktober 2013 
 
A  Parochie Sint Martinus 
J H W Spee, voorzitter 
 
Drs. T L A M Seelen, secretaris 
 
 
B  Parochie O. L. Vrouw 
J H W Spee, voorzitter 
 
M Hendrickx, secretaris 
 
 
C  Parochie St. Joseph 
J H W Spee, voorzitter 
 
E A C Theunissen, secretaris 
 
 
D Parochie H Familie-H Geest 
J H W Spee, voorzitter 
 
E A C  Theunissen, secretaris 
 
 
E  Parochie H. Nicolaas 
J M Kunnen, voorzitter 
 
E M ten Berge, secretaris 
 
 
F Parochie Don Bosco 
J H W Spee, voorzitter 
 
E A C  Theunissen, secretaris 
 
 
G Parochie H. Michaël 
J M Kunnen, voorzitter 
 
L S M M  Nijholt-Schelbergen, secretaris 
 
 
 
 
 
Gezien en goedgekeurd, d.d. 
 
De bisschop van Roermond 
 
Voor deze: 
Vicaris-generaal Mgr. dr. H.J.G.M. Schnackers 
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Bijlage 2 Platforms van bij de Federatie aangesloten parochies 

 

 

H. Michaëlparochie
Pastoor Kunnen voorzitter, 

catechese
Wolweverstraat 2 5914 PG Venlo

Leonie Nijholt-Schelbergesecretaris Harry Bordonstraat 11 5916 SM Venlo

Toon Saris financiën De Mooyweg 34 5916 RL Venlo
Gé Becks diaconie Kapitein Bestweg 6 5916 LE Venlo
Stef Doensen gebouwen Framboosstraat 32 5925 HH Venlo

Hans Hendrickx Koelderstraat 35 5916 NH Venlo

St. Nicolaasparochie

St. Martinus / Kapel Genooi

Paul van Horck Voorzitter Pr.Beatrixstraat 14 5911BM Venlo

Hannie Huugsloot Diaconie Nolensplein 8 5911 GD Venlo

Jo Smeets Hogeweg 135 5914 BC Venlo

Leon Timmermans Adviseur, KapelvGenooi Begijnengang 9 5911 JL Venlo

Anke van de Rijdt Mgr. Nolensplein 13a 5911 GD Venlo
Venlo-Oost

Jan Berden voorzitter Hertog Reinhoudsingel 158 5913 XH Venlo
Paula Heijnen diaconie Leutherweg 24 5915 CH Venlo
Tiny van Buuren diaconie Bevrijdingsweg 4 5915 PK Venlo

Nico  Mercks secretaris; catechese Ginkelstraat 29 5911 EP Venlo
Chris Beuk onderhoud gebouwen Stalbergweg 206 5913 BW Venlo
Ankie van Reeken Gulikstraat 37 5913 CS Venlo

OL. Vrouw OO
Rienie Roks voorzitter Heesterstraat 8 5925 HP Venlo

Geert Artz secretaris Emmastraat 5a 5953 HR Reuver

Monique Hendrickx catechese Pastoor Gerrishof 8 5954 CC Venlo
Nelly Boumans Via Crescendo 63 5912 AV Venlo
Bart de Korte gebouwen beheer Broekhofstraat 5 5912 TP Venlo

Federatie Parochies 
VenloStad

Jos Spee Voorzitter, Deken Gr.Kerkstraat 28 5911 CH Venlo
vacature Vice-Voorzitter
Paul Dullaert Secretaris Luitenant Klopweg 19 5916 LC Venlo
vacature Penningmeester
Thea Kuijer Catechese Zolastraat 13 5924 AV Venlo
Bep Holla Diaconie Vinckenhofstraat 40 5913 ED Venlo


	1.  Inleiding
	2.  Resultaten van de beleidsperiode 2014 – 2016
	3. Wat is onze visie en missie voor de komende periode 2017-2020
	4.  De parochies en hun bestuurlijke platforms
	5. De vrijwilligers
	6. De toekomst van de diverse kerkgebouwen
	Sint Martinuskerk
	H. Michaelkerk
	H. Familiekerk
	Sint Nicolaaskerk
	Onze Lieve Vrouwkerk
	Heilige Don Boscokerk

	7. Catechese
	8. Diaconie
	9.
	10. Personeelszaken
	Pastorale Team
	Secretarieel/administratief
	Muzikale ondersteuning
	Kosters/huismeesters
	Facilitair personeel

	11. Financiën en administratie
	A. doelstellingen uit de vorige periode
	B. Resultaten uit het verleden
	* Uitgaven (2016: € 746.000,-)
	* opbrengsten (2016: € 662.000,-)

	C. Centrale Administratie
	D. Conclusie

	12. Kunstschatten
	13.  Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
	Federatiebestuur
	Pastorale Team
	Platforms in de parochies

	14. Communicatie binnen en buiten de geloofsgemeenschap
	Communicatie binnen de geloofsgemeenschap
	Communicatie naar buiten

	15. Discussie en besluitvormingsproces
	16. Bijlagen
	Bijlage 1 Convenant Federatie Parochies VenloStad
	Bijlage 2 Platforms van bij de Federatie aangesloten parochies


