Parochie De Twaalf Apostelen S-PB 97/21-03-18
1.1 Geen overweging door afwezigheid van Adelheid
1.2 Vaststelling agenda van 21 mrt., toevoeging van punt 2.6: nieuwe bestuursleden, 3.5: 125
jr. H. Anna, 3.6: mogelijke gift, 4.4.1: voormalige pastorie Hernen, 4.5.1: stand van zaken
Batenburg en Heumen.
1.3 Notulen en besluitenlijst van 14 febr. jl.;.
Notulen en besluitenlijst wordt vastgesteld, actielijst aangepast.
1.4 Inkomende- en uitgaande post;
Piet heeft mede namens De Twaalf Apostelenparochie een bijeenkomst bezocht inzake de
Meanderende Maas. Begonnen zal worden t.z.t. met dijkverbetering aan de Brabantse zijde van
de Maas. Verder zegt Piet zich te hebben aangemeld om structureel de nieuwsbrieven te
ontvangen.
Overige t.k.g.
2. Parochie
2.1 Martin deelt mee dat de arbeidsovereenkomsten worden opgesteld voor de aanstellingen van
Andreas Inderwisch (fulltime), in dienst per 16 april 2018 en voor Jack Steeghs (0,6 fte) in dienst
per 1mei 2018. Daarnaast wordt gewacht op de VOG verklaringen.
Aandachtsveld Andreas: Catechetisch Beraad, kerkopbouw en basispastoraat. Wordt eerst
aanspreekbare pastor van Paschalis/Woezik en Jozef/Alverna. Daarna ondersteunt Andreas het
pastoraat in de de Ant. Abt Wijchen geloofsgemeenschap.
Aandachtsveld Jack: kerk en samenleving en basispastoraat. Wordt eerste aanspreekbare pastor
van Judocus/Hernen en Anna/Bergharen.
De CR worden geïnformeerd en in de komende weekendvieringen wordt hierover bericht.
Vervolgens wordt een mededeling op de website geplaatst en zal er een persbericht in De
Gelderlander en de Wegwijs verschijnen.
Martin stelt vooralsnog voor om op woensdag 4 april a.s. van 9.30-10.00 u. de PB leden in de
gelegenheid te stellen om kennis te maken met de nieuwe pastors.
2.2 - Een gemengd vocaal koor “Eenvoortwaalf” verzoekt om in de kerk van Overasselt een
concert te kunnen geven op 8 juni a.s. (5 juni generale repetitie), waar, bij voorkeur, alleen om
een vrijwillige bijdrage van de bezoekers zal worden gevraagd. Het serveren van koffie/thee na
afloop wordt in eigen beheer verzorgd. Het bestuur gaat akkoord, waarbij de afspraak dat de
opbrengst van de vrijwillige vergoeding deels ten goede komt aan het koor en deels aan De
Twaalf Apostelenparochie. Pierre beantwoordt het verzoek.
- Piet refereert m.n. het pastoresteam en PB aan de uitnodiging t.b.v. het 125 jr. bestaan aan de
fototentoonstelling in de Judocuskerk/Hernen van 29 mrt – 1 juli, waarbij op 1ste- en 2de Paasdag
de kerk is geopend van 12.00-16.00 u.
- Het HTA softwarepakket kerkhofadm. in Heumen geeft geen ondersteuning meer, wel worden
nog nota’s gestuurd. Pierre heeft contact gehad met het bedrijf en gemeld dat we geen
ondersteuning hebben gevraagd en niet van plan zijn de rekening te betalen. We wachten de
reactie van het bedrijf af.
2.3 Liza zegt met 7 personen de introductiedagen inzake nieuwe software op 20 mrt. te hebben
bijgewoond. Er werd een duidelijke presentatie over de implementatie van het nieuw systeem
gegeven, aldus Liza. De conversie van Navision naar DocBase en Exact Online wordt, na
aanlevering van de gegevens door de parochies, verzorgd door het bisdom.
De werkgroep automatisering Twaalf Apostelenparochie zal binnenkort bij elkaar komen.
2.4 Zorg van de Zaak, wordt opgeschort i.v.m. afwezigheid van Adelheid.
2.5 Een voorbereidend werkgroepje gevormd vanuit de Protestantse gemeente Wijchen, Parousia
en De Twaalf Apostelenparochie bereidt een stille tocht voor met aansluitend gezamenlijk naar
de tv The Passion kijkend op Witte donderdag. Hiervoor wordt een bijdrage van € 250,gevraagd per organiserende kerk. Het bestuur conformeert zich aan het voorstel.
2.6 Vanwege het feit dat er tot op heden 1 potentieel PB lid zich heeft aangemeld, stelt het
bestuur voor om dit punt aan de orde te stellen in de a.s. apostelvergadering van 23 april.
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3. Financiën
3.1 Monitoring Donatus vs. ontwikkelingen Claeren ligt bij Hans (PB 96, 3.3.)
3.2 Een verzoek tot aanpassing van het uurtarief van Ilja van Luijk, dirigente/pianiste wordt door
het PB gehonoreerd. Liza bericht Ilja en SDG (in copy aan het secretariaat) dat vanwege het feit
ze langdurig tot tevredenheid de muzikale begeleiding verzorgt, haar tarief wordt aangepast.
3.3 Herinnering loonopgave 2017 NN is vandaag afgehandeld, aldus Pierre.
3.4 Het beleggingsoverzicht van het bisdom laat een rendement zien van ruim 3%.
Ter kennisgeving: uitnodiging algemene jaarvergadering van het bisdombeleggingsfonds op 11
april a.s.
3.5 N.a.v. een vraag om een financiële bijdrage voor het 125 jr. bestaan van Anna/Bergharen op
25-26 aug. a.s., stelt Wijnand voor om nadere inlichtingen in te winnen rondom het cultureel
dorpsfeest. Herman zal een ontvangstbevestiging sturen en daarnaast navraag doen naar
pastorale activiteiten tijdens het feestweekend. Verder zal Herman wijzen op het feit dat Jack
Steegs tegen die tijd de eerst aanspreekbare pastor is.
3.6 Pierre is benaderd met de mededeling dat een gift in het vooruitzicht wordt gesteld voor
Ant.A/Wijchen. Desgevraagd zal Herman enkele concrete gebouwelijke zaken uitwerken, zodat
de eventuele schenking aan een geoormerkt doel kan worden besteed.
Pierre neemt contact op met de potentiële schenker met verwijzing naar Herman.
4. Gebouwen en begraafplaatsen
4.1/5.1 Herman geeft aan dat de gemeente i.s.m. betrokkenen de intentie heeft om het
Mariareliëf, een opengesneden monument, in het 2e tuingedeelte van het PC tegenover de
Mariagrot te plaatsen. Alle kosten neemt de gemeente voor haar rekening. Het bestuur stelt voor
om a.d.h.v. een foto van het reliëf met omschrijving te berichten in de Apostelbode. Herman
neemt dit op zich.
- Herbeplantingskosten PC tuin vallen lager uit dan aanvankelijk werd beraamd mede doordat de
beukenhaag planten goedkoper waren.
4.2 -Uitnodiging voor 27 mrt. voor creatieve- en interactieve bijeenkomst WijWijchen/MeerVoormekaar/gemeente in ’t Mozaïek, ter kennisgeving.
- Uitnodiging voor 27 mrt. gemeente Wijchen in het kasteel inzake invulling gebied tussen
kasteel en Wijchens Meer. Herman zal de bijeenkomst bijwonen.
4.3 Een initiatiefgroep is zich aan het oriënteren in de totstandkoming tot plaatsing van een
carillon, waarbij gedacht wordt aan de kerktoren van Ant. A/Wijchen (eigendom van De Twaalf
Apostelenparochie). In samenspraak met Eijsbouts klokkengieterij, een akoestisch bureau, en
MER onderzoekers worden de mogelijkheden bekeken.
Het carillon zou hangend kunnen worden bevestigd middels een houten constructie. Met een
carilloncomputer kunnen melodieën worden geprogrammeerd en daarnaast handmatig worden
bediend/aangepast.
Met omwonenden wordt een 2e gesprek gevoerd. Het bisdom staat er vooralsnog niet afwijzend
tegenover. Herman en Henk Jansen zijn de gesprekspartners namens De Twaalf
Apostelenparochie en zorgen voor terugkoppeling aan het pastoresteam en PB.
4.4 De reguliere jaarlijkse huurverhoging in 2018 bedraagt1,4%. Aan de huurders van de
pastorieën van Alverna, Niftrik zal Pierre een bericht sturen. Voor Bergharen geldt een speciale
regeling. In Hernen zal de huur in december worden aangepast.
4.4.1 Vanwege het feit dat er onduidelijkheid heerst over de huidige huisvestiging van de
voormalige pastorie in Hernen, stelt Wijnand voor om de huurders schriftelijk te benaderen om
te informeren naar de actuele woonsituatie van het pand. Pierre zal een schrijven in concept
opstellen.
4.5 I.o.m. het bisdom en monumentenwacht is besloten om een buiten asbestinventarisatie te
laten uitvoeren voor de kerken van Balgoij en Nederasselt en voor de dakgoten van
Ant.A/Wijchen. BCM consultancy stelt een rapport op met gebruikmaking van subsidie, maar
voert niet zelf de werkzaamheden uit.
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4.5.1 Herman deelt mee dat dhr. E. Vos van Brabant b.v. momenteel m.n. kadastraal bezig is
m.b.t. H. Victor en H. Georgius en richt zich op een combinatie van behoud van de religieuze
functie met realisatie van appartementenbouw. Als contactpersonen heeft Herman respectievelijk
dhr. Banken en dhr. Hoenselaar doorgegeven.
4.6 Met de instandhoudingswerkzaamheden Calvarieberg/Bergharen zal voor de daartoe gestelde
aflooptermijn worden begonnen.
4.7 Onderhoud kerkhof Ant. A/Wijchen zie PB 96, 3.1/4.5.
Vanwege het feit dat het kerkhofonderhoud deels in eigen beheer zal worden gedaan, laat dit een
kostenbesparing zien van € 12.000,- naar € 6.800,-- (excl.btw) op het onderhoudsplan van
hoveniersbedrijf De Meulenhof. Er is hiervoor een proefperiode afgesproken.
4.8 I.o.m. de CR en de tuingroep van Balgoij is een deel van het kerkhof afgezet zodat de
stichting Beter Bekend Balgoij grafzerken kan verplaatsen op een daarvoor bestemde locatie
vòòr de daartoe gestelde termijn.
4.9 Stormschade in Alverna en Balgoij (kerkhoven en dakpannen) wordt, na verrekening eigen
risico, afgehandeld door Donatus verzekeringen.
5. Communicatie.
- Concept agenda apostelvergadering van 23 april bij Paschalis
- voorstellen nieuwe pastor(s)
- vacante bestuursfunctie per sept. 2018
- toelichting BHV/Arbo door Donny Merx
- CR attenderen op bewustwording kopieerkosten (aantal, kleur, papierdikte e.d.)
Pierre maakt een berekening.
Adelheid zal mogelijk het interactieve deel voor haar rekening kunnen nemen.
6. Mededelingen/rondvraag.
- Financieel jaaroverzicht 2017 Triodosbank t.k.g. en beëindiging beleggingsportefeuille (zie PB
86,7 en 90, 3.2).
- Afhandeling nalatenschap dhr. A.T. Burghouts ligt bij het notariskantoor.
- De opbrengst van de Actie Kerkbalans ziet er tot nu toe goed uit. Opgemerkt wordt dat de
bijdrage vanuit de geloofsgemeenschappen Batenburg en Heumen mèt herbestemmings-plannen
een mooie deelname laat zien.
- Uitbetaling voorschotten voor de eerste 4 termijnen van de SIM in Niftrik heeft plaatsgevonden
- Voorlichtingsavond op 15 mei bij het bisdom over AVG (wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming) en parochiefinanciën.
- Martin bericht dat vanuit het dekenale overleg de vraag is voorgelegd of er behoefte bestaat aan
een bestuurlijke ontmoeting. Het PB zegt er open voor te staan.
- Een verzoek voor een kerstconcert Paschalis/Alverna ligt bij de CR.
- De verhuizing van Wil Smulders is goed afgerond.
- Enkele PB leden hebben Bas van Dijk gezien/gesproken en zeggen dat het goed met hem gaat.
- Na de officiële afronding rondom de benoemingen van de nieuwe pastors zal vanuit het
pastoresteam en PB een bedankje naar het bisdom gaan.
- Agendapunten voor vergadering van 18 apr., voor de13e in te dienen door PB leden.
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Akkoord concertuitvoering Ant.A/Overasselt op 8 juni ’18 (vooraf een generale
repetitie) met alleen een vrijwilligersbijdragevergoeding.
Goedkeuring € 250,- bijdrage voor kerkelijke activiteit i.s.m. Protestantse- en
Evangelische gemeente op Witte Donderdag.
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