Parochie De Twaalf Apostelen S-PB 98/18-04-18
1.1 Geen overweging door afwezigheid van Adelheid
1.2 Vaststelling agenda van 18 apr., toevoeging aan punt 2.7: kerstoptreden popkoor
Springtime. punt 4.4.1: stand van zaken Batenburg en Heumen.
1.3 Notulen en besluitenlijst van 21 mrt. jl.;.
Blz. 3, 4.6 èn PB 96 punt 4.4 Calvarieberg/Bergharen moet zijn: Calvarieberg/Batenburg
Actielijst 93 2: afspraken rondom grafruiming door Spit Natuursteen gelden vooralsnog voor
Ant. A/Wijchen
Actielijst 94 6: overeengekomen is dat de S-PB verslagen, zoals die aan de CR worden
gestuurd, op de website zullen worden geplaatst.
Notulen en besluitenlijst wordt vastgesteld, actielijst wordt aangepast.
1.4 Inkomende- en uitgaande post: t.k.g.
2. Parochie
2.1 Geen reacties/vragen n.a.v. CR verslagen.
2.3 De gemeente Wijchen laat weten te onderzoeken of de Maria- of Lourdesgrot in de PC
tuin mogelijk wordt geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst.
Een scheur in de grot heeft de aandacht.
2.4/4.2 Brieven gericht aan o.m. de parochie, Martin en Herman van verontruste
buurtbewoners inzake het onderzoeksproject voor realisatie van een carillon in de kerktoren
van Ant. A/Wijchen, worden doorgestuurd naar de initiatiefgroep.
Pierre zal i.s.m. Jeannette een ontvangstbevestiging sturen waarin aangegeven dat hun
bezwaren worden doorgestuurd.
2.5 Tot op heden hebben 2 kandidaten zich gemeld voor de oproep op vacante
bestuursfuncties. Een gegadigde voor de functie van vicevoorzitter en een als bestuurslid. Een
mogelijke 3e kandidaat wordt nog benaderd. Mocht kandidaat nr. 3 geen interesse hebben dan
kan alsnog via de Apostelbode en/of middels de kerkelijke pagina van de Wegwijs een oproep
worden gedaan. In de a.s. apostelvergadering zal hierover worden bericht met tevens het
verzoek: “kijk om je heen of je mogelijk kandidaten kent die voor de functies in aanmerking
zouden kunnen komen”.
Pierre, aftredend als secretaris, zegt desgevraagd bereid te zijn om een deeltaak, ter ontlasting
van de toekomstige secretaris, op zich te willen nemen. Waarbij gedacht wordt aan de
portefeuille begraafplaatsbeheer in samenwerking met de 3 vrijwilligers van het PC.
De werkzaamheden rondom het controleren van de binnenkomende rekeningen en verificatie
daarvan bij de verantwoordelijke opdrachtgever, wil Hans eventueel gaan verzorgen.
2.6 Wijnand merkt op dat de werkomschrijving van Andreas Inderwisch op de website dient
te worden aangepast middels de aanvulling: ondersteuning van het pastoraat van
Ant.A/Wijchen. Andreas wordt hiermee de rechterhand van Martin.
Pierre neemt ’t op met de websitebeheerder(s).
2.7 Het PB geeft toestemming voor:
- een kerstconcert door het Huttenkampkoor/Amacitia op 15 dec. bij Paschalis
- een kerstoratorium Maas- en Waalse mannenkoor op 9 dec. bij Anna/Bergharen
- een kerstoptreden door popgroep Springtime evt. rond de kerststallententoonstelling bij Ant.
A/Overasselt, e.e.a. conform het daarvoor geldende tarief.
2.8. Binnen het PB komt een discussie op gang over besteding van legaten e.d.
Wijnand stelt de vraag of ’t mogelijke bedrag uit een nalatenschap besteed dient te worden
aan “stenen”(en alleen aan Ant. A/Wijchen) ?
Met medewerking van monumentenwacht, ‘t bouwbureau van het bisdom, onze
bouwadviseurs en Herman komen bijna alle gebouwen geleidelijk aan uit op de nuloptie (geen
achterstand in onderhoud).
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Maar vraagt Wijnand zich af, hoe afhankelijk is de vitaliteit van onze parochie van de
gebouwen en dienen we niet meer prioritering te geven aan “menskracht” om
vitaliseringprojecten van de grond te krijgen en/of verder uit te breiden ?
Afgezien van het feit of er al dan niet een gift in het vooruitzicht wordt gesteld, dienen we ons
als bestuur af te vragen of bij de begroting/exploitatie meer prioriteit dient te worden gegeven
aan pastorale vitaliteitprojecten. De PB leden laten er hun gedachten over gaan.
Pierre zal de mogelijke schenker telefonisch benaderen om een afspraak te maken voor een
gesprek, Wijnand zal hierbij als vicevoorzitter ook aanschuiven.
2.9/7.7 Met de in concept opgestelde agenda voor de 15e apostelvergadering van 25 apr. a.s.,
gaat het bestuur akkoord.
Toegevoegd zal worden de berichtgeving vanuit het bisdom rondom A.V.G (de paper zal
vooraf aan de CR worden toegestuurd).
3. Financiën: n.v.t.
4. Gebouwen en begraafplaatsen
4.1 De gemeente Wijchen bevestigt dat het Mariareliëf wordt geplaatst in de PC tuin.
Plaatsingskosten zijn voor rekening van de gemeente, het regulier onderhoud voor De Twaalf
Apostelenparochie.
Naar aanleiding van een opmerking over de groenaanslag op het Franciscusreliëf, geeft
Herman aan dat AMC binnenkort reliëf in de PC tuin gaat reinigen.
4.3 N.a.v. de vraagstelling rondom huisvestiging in de voormalige pastorie in Hernen laten de
huurders weten er nog met eigen- en pleegkinderen te wonen. T.z.t., zodra de verbouwing van
een woning in Leur klaar is, willen ze daar naar toe verhuizen en zal de huur in Hernen
worden opgezegd.
Herman merkt op dat zowel de kerk als de pastorie in Bergharen in slechte staat verkeert.
Vanwege het feit dat de huurders van de pastorie nog geen andere woonruimte hebben, zal
Herman namens het bestuur attenderen op de urgentie van vertrek. Er zal geen investering
meer plaatsvinden in de pastorie en zo langzamerhand wordt de huidige woonsituatie
onverantwoord.
De vervolgstap zal zijn dat de pastorie in verhuurde staat zal worden verkocht.
4.4 Ontvangstbevestiging voor aanvraag SIM subsidie (voorheen BRIM) voor
Judocus/Hernen is ontvangen.
4.4.1/2.2 Herman geeft aan dat een initiatiefgroep binnenkort met dhr. H. Hoenselaar, in
afgeslankte vorm, bij elkaar komt inzake H. Georgius/Heumen.
M.b.t. H. Victor/Batenburg heeft dhr. E. Vos van Brabant b.v. contact met dhr. H. Banken.
Aloys en Hennie gaan in gesprek met de protestantse gemeenschap om de mogelijkheid van
kerkgebruik te bespreken.
Start van de werkzaamheden bij Damianus/Niftrik kerk alsmede bij de
Calvarieberg/Batenburg vindt plaatst in de 2e week van mei, aldus Herman.
4.5 Stichting Beter Bekend Balgoy is aan zet om tot actie over te gaan (PB 97, 4.8). Een
herinnering is verstuurd.
5. Communicatie.
Op verzoek van Piet bekijken PB leden de website naar o.m. de lay-out, leesbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid.
6. Personeel/vrijwilligers
- Wijnand deelt mee dat een nieuwe buurtbewoner van Ant.A/Wijchen geïnteresseerd is in de
geschiedenis van de parochie. Met toestemming bekijkt hij de archieven.
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Als adviseur geschiedenis parochie zal betreffende zo nu en dan in de Apostelbode
publiceren.
- Piet en Liza geven aan dat zowel Hennie als Aloys de laatste periode erg druk zijn geweest.
Met de komst van de nieuwe pastors zal het pastoresteam worden ontlast.
Piet vindt dat de onkostenvergoeding van Hennie niet in verhouding staat tot zijn vrijwillige
inzet. Wijnand neemt de opmerking mee naar Martin.
7. Mededelingen/rondvraag.
7.1 Liza gaat naar de vrijwilligersdag op 29 april a.s. in Heumen.
7.2 Aktie Kerkbalans loopt goed.
7.3 Voorschotten Damianus afgehandeld, zie PB 97, 6.
7.4 Aanschaf laptop voor pastor Andreas heeft plaatsgevonden.
7.5 2e Subsidiedeel grafmonumenten Balgoij en Hernen is door de gemeente afgehandeld.
7.6 Beplanting PC tuin bij nieuwe afrastering ca. € 1250,- (zie voorgaande 3 PB verslagen)
- Pierre stuurt het bericht over energie voor kerken/zonnepanelen door aan PB leden.
- Pierre laat weten afwezig te zijn van 7 tot 15 mei.
- Hans is niet aanwezig bij de PB vergadering van 16 mei en 13 juni.

Besluitenlijst
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Toestemming verleend aan Amacitia en Springtime voor een kerstoptreden.
Adviseur geschiedenis parochie, geïnteresseerde nieuwe buurtbewoner bekijkt
archieven en publiceert erover.
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