
Overleg Contactgroepen met het Parochiebestuur 

 

Op maandagavond 11 februari 2019 kwamen na bijna 2 jaar alle Contactgroepen en het 

Parochiebestuur bij elkaar voor overleg. We hebben ons eigen verslag van die bijeenkomst gemaakt. 

 

Stand van zaken Gebouwen 

 

Intussen zijn drie kerken verkocht: de Jozefkerk in Cuijk Noord, de Antoniuskerk in Vianen en de 

Lambertuskerk in Beers. 

De kerk van Katwijk wordt gerestaureerd, te beginnen – per april 2019 – met de sacristie. De totale 

kosten van de restauratie van de hele kerk worden geraamd op ongeveer 1 miljoen. Er zijn goede 

vooruitzichten om via subsidie en fondsen daarvoor gelden te verwerven. 

Het dak van de pastorie in Linden moet een onderhoudsbeurt ondergaan. 

De verbouwing van het kerkgebouw in Vianen verloopt op zich soepel, maar de situatie rond het 

kerkhof vraagt om nader overleg. 

Ook in de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk is verbouwd, zodat meer parochiegroepen gebruik 

kunnen maken van de vernieuwde accommodatie. 

 

Stand van zaken Financiën 

 

De verzekerde waarde van alle gebouwen van de Parochie bedraagt 52 miljoen; de verzekering 

daarvan kost € 28.000 per jaar. 

De Kerkbijdrage loopt terug. De verwachting is dat de terugloop in 2018 ongeveer 10% bedraagt ten 

opzichte van 2017. Toen kwam € 82.300 binnen. De cijfers van 2018 komen binnenkort en staan dan 

op de website van de Parochie. 

De penningmeester merkte verder op dat verkoop en sluiting van het kerkgebouw van invloed zijn op 

de bereidheid om mee te betalen aan de Kerkbijdrage. 

De inkomsten uit de verkoop van de gebouwen zijn belegd. 

Het mag duidelijk zijn dat de penningmeester hoopt op betere resultaten in 2019. 

 

Stand van zaken Pastoraal: benoeming Mevr Marieke Drent 

 

Om juist beter in mensen te kunnen investeren in plaats van in gebouwen, heeft het bisdom Den Bosch 

het Parochiebestuur toestemming gegeven om het 

pastoraal team uit te breiden. Mevrouw Marieke Drent is voor 32 uren benoemd als Coördinator 

Familiepastoraat en Diaconie. Zij heeft voor nagenoeg dezelfde invulling van haar functie ervaring 

opgedaan in de parochie Wijchen. 

In een eerste presentatie benadrukte Marieke Drent dat ze een brug probeert te slaan tussen generaties, 

het Evangelie wil helpen zichtbaar te maken in het dagelijks leven van een Christen en ze wil er zijn 

voor jonge gezinnen. 

Ze laat zich inspireren door de Emmaüsgangers, die de ervaring hadden dat Jezus met hen meeliep, 

hen de schriften uitlegde en hen opriep het Evangelie te ‘doen’ in het breken van het brood. 

Op zondagmorgen 10 maart is om 11.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk een Welkomstviering voor 

pastor Marieke Drent. 

 


