
Mijn	kerk	in	Venlo	viert	mee!	
Vieren	en	pastoraat		
Er	is	weer	een	jaar	voorbij	waarin	de	kerk	voor	ieder	van	
ons	een	eigen	betekenis	had:	dat	markante	gebouw	in	de	
wijk,	 die	 wekelijkse	 eucharistieviering,	 die	 plaats	 om	
scharniermomenten	 van	 het	 leven	 te	 vieren:	 dopen,	
Eerste	 H.	 Communie,	 H.	 Vormsel,	 trouwen,	 afscheid	
nemen	van	een	dierbare.	

Catechese	
Daarnaast	 is	 het	 kostbaar	 dat	we	met	 elkaar	 in	 gesprek	
blijven	 over	 zingevingvragen	 van	 het	 leven.	 We	 leggen	
onze	eigen	ervaringen	naast	bijbelverhalen.	Zo	maken	we	
elkaar	 en	 ook	 kinderen	 en	 jonge	mensen	wegwijs	 in	 de	
betekenis	van	ons	geloof,	en	van	de	sacramenten	en	de	
symbolen.		
Wat	je	nooit	gehoord	hebt,	kun	je	ook	niet	weten.	

Diaconie	
Maar,	 de	 Kerk	 gaat	 ook	 naar	 mensen	 toe.	 De	 Kerk	
betekent	 iets	 voor	 mensen	 die	 eenzaam	 zijn,	 minder	
bedeeld	 zijn	 of	 als	 vluchteling	 in	 Venlo	wonen.	 Kortom,	
ook	diaconie	is	samen	Kerk-zijn.	

Ontmoeting	
Zo	ontmoeten	Kerk	en	samenleving	elkaar	op	belangrijke	
momenten.	De	waarde	van	al	die	momenten	is	natuurlijk	
niet	 in	geld	uit	 te	drukken,	maar	het	hele	Kerkgebeuren	
rondom	 die	 momenten	 moet	 wel	 financieel	 mogelijk	
blijven.		

Mijn	kerk	viert	mee,	mijn	kerk	in	balans	
Uw	kerk	kost	geld:	alle	genoemde	activiteiten	vragen	om	
ruimte	 en	 om	mensen	 die	 het	 doen.	 Er	 zijn	 kosten	 die	
gemaakt	worden	om	de	inspiratie	van	de	kerk	te	kunnen	
doorgeven,	om	de	deuren	van	
uw	 Kerk	 letterlijk	 en	 figuurlijk	
‘open’	te	houden.	
Daarom	houdt	de	federatie	
Venlo-Stad	vanaf	16	mei	de	
jaarlijkse	actie	Kerkbalans	in.		
Van	harte	aanbevolen.	
Mede	namens	deken	Jos	Spee,		
	
	
	

Guido	van	Dierendonck,	diaken	

Parochieplatform		
Onze	Lieve	Vrouw	
Dit	jaar	viert	onze	parochie	
dat	zij	100	jaar	bestaat!		
Een	 eeuw	 waarin	 de	 kerk	
als	 gebouw,	 maar	 zeker	
ook	als	gemeenschap	voor	
ontelbaar	 veel	 mensen	

belangrijk	is	geweest.		
Een	gemeenschap	waarvan	 ieder	zijn	steentje	heeft	
bijgedragen	 aan	 de	 bouw	 van	 onze	 prachtige	 kerk.	
Enkele	decennia	 later	heeft	diezelfde	 gemeenschap	
zich	met	man	en	macht	ingezet	om	de	verwoestingen	
door	de	oorlog	te	herstellen.		
Momenteel	staat	het	gebouw	als	een	huis,	als	Gods	
Huis,	waar	ieder	welkom	is.	Financiële	ondersteuning	
en	actieve	vrijwilligers	vanuit	de	gemeenschap	zijn	nu	
echter	harder	nodig	dan	ooit!		
Daarom	 vragen	 wij	 met	 grote	 klem	 aan	 iedere	
parochiaan	 om	 zijn	 of	 haar	 steentje	 bij	 te	 dragen,	
zodat	onze	kerk	nog	vele	generaties	‘er	mag	zijn’		

	
	

• DIACONIE	
“Er	 zijn	 voor	 de	 ander”	 proberen	 we	 in	 onze	 parochie	
nadrukkelijk	vorm	te	geven	vanuit	de	werkgroep	diaconie.	
Iedere	 woensdag	 van	 10	 –	 12	 uur	 is	 er	 Open	 Inloop:	
iedereen	 kan	 binnenlopen	 voor	 een	 kopje	 koffie,	 een	
persoonlijke	 ontmoeting,	 een	 groepsgesprek	 of	 om	 een	
kaarsje	aan	te	steken.	
Maandelijks	 zijn	 er	 ook	 vieringen	 in	 Crescendo	 voor	
parochianen	die	moeilijk	naar	de	kerk	kunnen	komen.	Ook	
bestaat	 er	 de	 mogelijkheid	 om	 thuis	 de	 Communie	 te	
ontvangen	of	om	een	persoonlijk	gesprek	te	hebben	met	
een	vrijwilliger	of	één	van	de	geestelijken	van	de	parochie.	
	

• KINDERKERK	EN	KINDERKOOR	
Dit	 jaar	 is	ons	eigen	Kinderkoor	Sing!	van	start	gegaan.	
Iedere	 vrijdag	 komen	 enthousiaste	 jonge	 zangers	 en	
zangeressen	naar	de	kerk	om	te	repeteren.	Enkele	malen	
per	jaar	luistert	het	kinderkoor	speciale	Kindermissen	op.	
Ook	 zijn	 we	 begonnen	 met	 een	 Kinderkerk!	 In	 eerste	
instantie	is	deze	bedoeld	voor	kinderen	van	groep	4,	5	en	
6;	op	hun	eigen	belevingsniveau	worden	spannende	en	
boeiende	Bijbelverhalen	verteld,	waarna	deze	verwerkt	
worden	in	een	knutselwerkje	en	worden	afgesloten	met	
een	 bijbehorend	 lied.	 Gezien	 het	 enthousiasme	 en	 het	
aantal	 kinderen	 gaan	 we	 hiermee	 zeker	 door	 en	
waarschijnlijk	zullen	we	dit	uitbreiden	voor	kinderen	van	
groep	7	en	8.	
Informatie	 over	 kinderkoor	 of	 –kerk	 vindt	 u	 op	 onze	
website	www.onzelievevrouw.nl	
	
	

• ZAAIEN,	OOGSTEN,	VERBINDEN	
Op	initiatief	van	een	groep	enthousiaste	bewoners	van	
Venlo-Zuid	is	er,	ondersteund	door	de	gemeente	Venlo,	
een	 samenwerking	 tot	 stand	 aan	 het	 komen	 tussen	 ’t	
Tref,	Wildveld,	buurtbewoners	en	de	kerk,	met	als	doel	
de	aanleg	van	een	ecologische	stadstuin.		
Het	 is	 onze	 overtuiging	 dat	 deelname	 aan	 dit	 project	
door	ons,	als	kerk-van-de-toekomst,	een	voorbeeld	kan	
zijn	 op	 het	 gebied	 van	 educatie,	 duurzaamheid,	
innovatie	en	co-creatie.	
	

• DAGKAPEL	
In	onze	kerk	hebben	we	een	Mariakapel!	Deze	is	ook	op	
doordeweekse	dagen	te	bezoeken	om	een	kaarsje	aan	te	
steken,	een	intentie	in	het	boek	te	schrijven,	of	voor	een	
stil	gebedje.	Velen	maken	hier	al	dankbaar	gebruik	van.	
	



Het	federatiebestuur:	
“Mijn	kerk	graag	in	balans”	

In	de	kerk	draait	het	om	ons	geloof,	om	inspiratie.	Maar	
de	activiteiten	om	die	inspiratie	te	vieren	kosten	wel	geld.		
Eén	 taak	 van	 het	 federatiebestuur	 is	 de	 kerk	 financieel	
gezond	 te	 houden.	 Dit	 geldt	 ook	 voor	 de	 parochie	 van	
Onze	Lieve	Vrouw.		

Wat	hebben	we	nodig	als	parochie	van	Onze	
Lieve	Vrouw?		
In	het	diagram	hieronder	is	in	geel	aangegeven	wat	de	totale	
uitgaven	 zijn	 van	 de	 parochie	 van	 Onze	 Lieve	 Vrouw:	
€136.902.		

Links	 staan	 de	 inkomsten:	 totaal	 €66.649.	 Hiervan	 wordt	
€54.439	bijeengebracht	door	de	parochianen.	Dat	is	40%	van	
de	benodigde	€136.902.	Het	zou	mooi	zijn	wanneer	we	met	
elkaar	de	inkomsten	door	de	parochianen	op	70%	brengen.	
Dat	is	ook	het	streven	van	het	bisdom.	Daarmee	helpt	u	die	
rode	taartpunt	iets	meer	groen	te	kleuren.	
	
Wanneer	 we	 onze	 kerk	 financieel	
gezond	 willen	 houden,	 onze	 kerk	 in	
balans,	 dan	 hebben	we	 uw	 hulp	 zeker	
nodig.		
Vandaar	onze	welgemeende	oproep:	

Parochianen,	help	mee!		
Wij	 rekenen	 op	 u!	 Hiervoor	 alvast	
onze	hartelijke	dank.	

									Deken	Jos	Spee	

Hoe	doe	ik	mee?	
Het	bisdom	hanteert	een	richtlijn	van	€	100	per	jaar	aan	
kerkbijdrage.	De	bijdrage	voor	uitvaart-,	huwelijks-	of	
jubileumdienst	wordt	 niet	 gevraagd	 aan	 parochianen	
die	vier	jaar	voorafgaand	aan	deze	dienst	hun	minimum	
kerkbijdrage	 hebben	 betaald.	 Wij	 zijn	 blij	 dat	 vele	
betrokken	 parochianen	 deze	 norm	 al	 jaren	 volgen	 of	
zelfs	meer	geven	dan	het	genoemde	minimum.	

Misschien	denkt	u	bij	uzelf:	“zover	ben	ik	nog	niet!”,	of	
“dat	is	mij	te	veel!”.	We	zijn	ook	blij	met	een	kleinere	
bijdrage.	Belangrijk	is	dat	u	meedoet.	Daardoor	kan	uw	
parochie	 op	 uw	 jaarlijkse	 kerkbijdrage	 rekenen.	 De	
kosten	van	een	uitvaart,	trouwdienst	of	jubileumdienst	
worden	 dan	 verminderd	 met	 uw	 bijdragen	 van	 de	
laatste	 vier	 jaar.	Wij	 vertrouwen	 erop	 dat	 u	 uw	Kerk	
wilt	 steunen.	 Mogen	 wij	 u	 vragen	 om	 eens	 te	
overwegen	uw	huidige	bijdrage	te	verhogen?		

Mocht	 u	 uw	 bijdrage	 voor	 2016	 al	 overgemaakt	
hebben	dan	danken	wij	u	daar	hartelijk	voor.	

Rekeningnummers	van	de	parochie	Onze	Lieve	Vrouw:	

Manieren	om	te	betalen	
1. Uw	 kerkbijdrage	 kunt	 u	 overmaken	 op	 het	

bovengenoemde	rekeningnummer.	Dat	kan	via	een	
bankoverschrijving	of	via	internetbankieren.	Wilt	u	
hierbij	dan	wel	vermelden	“kerkbijdrage	2016”.	

2. U	kunt	ook	het	kerkbestuur	machtigen	een	door	u	
opgegeven	 bedrag	 van	 uw	 rekening	 te	 halen.	
Formulieren	hiervoor	liggen	achterin	de	kerk	of	zijn	
te	 downloaden	 van	 de	 site	 van	 de	 federatie	
(www.rkvenlo.nl).	 Het	 ingevulde	 formulier	 kunt	 u	
mailen	 naar	 parochie.olvrouw@gmail.com	 of	
inleveren	in	de	sacristie	of	 in	de	brievenbus	bij	de	
kerk.	

3. Wanneer	u	een	schenking	wilt	doen	is	het	goed	te	
weten	dat	de	kerk	een	ANBI-status	heeft.	Op	de	site	
van	de	parochiefederatie	(www.rkvenlo.nl)	vindt	u	
informatie	 over	 de	 voordelen	 die	 dit	 oplevert:	
zowel	 het	 extra	 belastingvoordeel	 voor	 u	 als	 de	
extra	inkomsten	voor	de	kerk.	

	

	

Parochie		
Onze	Lieve	Vrouw	

	
077 351 22 16	

parochie.olvrouw@gmail.com 
www.onzelievevrouw.nl	

	

	
	

NL 47 SNSB 086.27.03.247	

pastoraal	/	eredienst
€ 13.015	…

personeelskosten
€ 76.642	…

onderhoud				
energie				

verzekeringen
€ 25.034	…

beheerskosten
€ 2.893	…

verpl/vrijw	
bijdragen
€ 18.581	…

overige	…collecte
€ 15.342	…

stipendia/dopen/		
uitvaart/huwelijk

€ 5.570	…

kerkbalansbijdrage
€ 25.946	…

kaarsen/offerblok
€ 1.621	…

giften	e.d.
€ 5.960	…

overige	inkomsten
€ 12.210	…

TEKORT
€ 70.253	…


