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Jaarverslag 2021 

 
van de parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep geven daarin, met de bij-
dragen van de diverse werkgroepen, een overzicht van het reilen en zeilen van de parochie Chris-
tus’ Hemelvaart – H. Joseph.  
 
Het verslagjaar 2021 wordt, evenals voorgaand jaar, overheerst door Corona. De pandemie heeft 
ook in dit jaar het functioneren van de parochie in sterke mate beïnvloed en veelal beperkt. Vierin-
gen kunnen niet doorgaan of mogen slechts door een gereduceerd aantal bezoekers bijgewoond 
worden. Groepen kunnen niet bij elkaar komen of hebben contact via video-vergaderen. Parochia-
nen worden getroffen door de ziekte met soms ingrijpende gevolgen voor henzelf en hun omge-
ving.  
 
Maar ondanks al de beperkingen gaat het parochieleven toch door. Zo goed en zo kwaad als het 
gaat wordt getracht elkaar te steunen en de geloofsgemeenschap vorm te geven. Hoe dat gebeurt 
is te lezen in dit jaarverslag.  
Graag willen Kerkbestuur en de Pastoraatgroep met u samenkomen in de Parochiejaarvergadering 
op dinsdag 24 mei om 19.30 uur in het kerkzaaltje. Dan zal ook het jaarverslag op de agenda 
staan. 
 
Onze dank gaat uit naar alle parochianen, vrijwilligers en alle anderen die zich in het afgelopen 
jaar ingezet hebben voor onze geloofsgemeenschap en eveneens naar degenen die een bijdrage 
geleverd hebben aan dit jaarverslag. 
 
Vrangendael mei 2022 
 
Het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep. 
 
  



 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud 
 
 
                                 
                            Pagina 
Voorwoord  
Inhoud  
 
 
 

 
Jaarverslag 2020  

 
1. Chronologisch overzicht…………………………………………………………   5 
2. Vrijwilligers en Werkgroepen…………………………………………………… 10 
3. Kerkbestuur, Pastoraatgroep en Pastorale Team..………………………….. 12 
4. Individueel pastoraat……………………………………………………………. 16 
5. Werkveld  Liturgie……………………………………………………………….. 17 
6. Werkveld  Catechese…………………………………………………………… 22 
7. Werkveld  Diaconie……………………………………………………………… 25 
8. Werkveld  Organisatie en communicatie…………………………………… .. 27 
9. Werkveld  Onderhoud en beheer……………………………………………… 28 
10. Werkveld  Dienstverlening……………………………………………………… 30 
11. Financieel verslag……………………………………………………………….. 31 
 

Bijlagen  
 
1. Samenstelling Kerkbestuur en Pastoraatgroep……………………………… 32 
2. Taken en verantwoordelijkheden Kerkbestuur en Pastoraatgroep………... 33 
3. Parochievertegenwoordiging…………………………………………………… 34 
4. Contacten met andere parochies in Sittard…………………………………... 35 
5. Jaarverslag van pastoraal werker Elly Bus – Linssen………………………. 36 
6. Stichting Pastorale Dienstverlening…………………………………………… 38 
7. Oecumene en interreligiositeit…………………………………………………. 40 
8. Wijken en Wijkplatforms………………………………………………………… 40 
 
 

  



 
5 
 

 
 
Jaarverslag 2021 

 
 

1. Chronologisch overzicht 
 
 
Januari 
 
a.  Annelies Bergman stopt per 1 januari als gastvrouw in het parochiecentrum. Haar werkzaamhe-

den worden deels overgenomen door Miryan Riswick als vrijwilliger. Zij werkt op dinsdag- en 
vrijdagmorgen. Op woensdag is een van de andere vrijwilligers in het parochiecentrum. 

b.  De tot nu toe geldende coronamaatregelen blijven ook in het nieuwe jaar van kracht. Op Nieuw-
jaarsdag is er een viering die met succes gestreamd wordt.  

c. De op 3 januari geplande nieuwjaarsreceptie gaat vanwege Corona niet door. 
d. Rob Karsten is op 3 januari 40 jaar cantor 

in onze parochie. Daarvoor krijgt hij de on-
derscheiding van de Gregoriusvereniging 
uitgereikt. 

e. Het parochiehuis en de pastorie zijn uitge-
ruimd. In het Kerkbestuur wordt verder na-
gedacht over de toekomstige bestemming 
van de panden. 

f. De gemeente heeft een gespecialiseerd 
bureau de opdracht gegeven om een in-
ventarisatie te maken van hoe de kerken in 
de gemeente er voor staan. De vraag is 
welke kerken in de toekomst voor sluiting in 
aanmerking zouden kunnen komen en wat 
er vervolgens met de gebouwen zou kunnen gebeuren.  

g. In het dekenaat is een werkgroep in het leven geroepen die een discussiestuk gaat opstellen 
met een schets van de organisatiestructuur van de toekomstige Parochiefederatie Sittard.  

h. De Oecumenische Viering kan vanwege Corona niet op de gebruikelijk wijze gehouden worden. 
Nu zijn er gescheiden vieringen, met de oecumenische samenwerking als thema. In de Ont-
moetingskerk van de Protestantse Gemeente is de viering op 17 januari online en zonder be-
zoekers. In onze kerk is de desbetreffende viering op 24 januari. Het is een Woord- en Gebeds-
dienst (W&G) met een gelimiteerd aantal bezoekers. 

i. Met ingang van 29 januari zal ‘Deze Week’ nog maar één maal per maand verschijnen en gaat 
voortaan ‘Deze Maand’ heten. 

j. Via de contactpersonen van de werkgroepen, via ‘Deze Maand’, per e-mail en per post worden 
parochianen op 27 januari geïnformeerd over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 
parochie. Het betreft de beperkende maatregelen door Corona; het formeel afscheid nemen van 
pastoor Piet Verhagen, Wilma Moelker en Annelies Bergman; de komst van de nieuwe pastoor 
Rob Merkx; de zorgelijke financiële situatie van de parochie; het toewerken naar de Parochie-
federatie Sittard; de door de SPD ontwikkelde visie op de toekomst van de parochie; de nieuwe 
gastvrouw in het parochiecentrum Miryan Riswick en de beperkte openingstijden van het paro-
chiecentrum. Tevens wordt een aan de parochianen gerichte afscheidsbrief van oud-pastoor 
Piet Verhagen toegevoegd. 

k. Hoewel niet duidelijk is vanwege Corona of en wanneer de Eerste Communie en het Vormsel 
kunnen doorgaan worden de voorbereidingen in de desbetreffende projecten voortgezet. 

l. In de Pastoraatgroep worden de teksten van parochiefolders bij de tijd gebracht. Er zijn veel 
veranderingen, zoals bijvoorbeeld de kerkdienst op zondag om 11.00 uur en de openingstijden 
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van het parochiecentrum op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. Het actualiseren 
van de folders blijft een permanent punt van aandacht. 

m. Op verzoek van Paus Franciscus is 2021 het ‘Jaar van St. Jozef’. Daar zal in onze parochie op 
een nader te bepalen moment aandacht aan geschonken worden, mede ook omdat de H. Jo-
seph voor de helft patroon van onze parochie is. 

n. Enkele voorwerpen uit de voormalige kerk van Stadbroek, de smeedijzeren plaquette met de 
naam van de kerk en een glas-in-lood-raam, bevinden zich nog in het Don Bosco-huis aan de 
Oude Weg. Dat huis zal gesloopt gaan worden. De desbetreffende voorwerpen worden naar 
onze kerk gehaald. 

 

Februari 
 
a. In het kerkbestuur vindt een gedachtewisseling plaats over de toekomst van de parochie. Daarin 

worden meegenomen de ‘Toekomstvisie’ van de SPD, de werkzaamheden van de Regiegroep 
en eigenheid van de parochie. De Pastoraatgroep wordt gevraag om de eigenheid van de paro-
chie in een notitie nader uit te werken. Tevens wordt vastgesteld dat over de ontwikkelingen 
zorgvuldig met de parochianen gecommuniceerd moet worden.  

b. Zoals gebruikelijk worden samen met de protestantse gemeente paaskaarsen besteld en door 
het werkgroepje onder leiding van Jan Wetzeler van thematische versieringen voorzien. Dit jaar 
wordt daarbij aandacht geschonken aan de emancipatie van de vrouw. Inspiratie is gevonden in 
een lino van Wiel Meertens en zijn gedicht ‘Hoera ik ben een vrouw’.  

c. Door alle Coronaperikelen, de daarmee gepaard gaande beperkingen en het uitstellen van 
bijeenkomsten wordt nu pas het Jaarverslag 2019 ter beschikking gesteld van de parochianen. 

d. Op 19 februari overlijdt Zr. Maria Magdalena Brose. Zij heeft van begin af aan een  belangrijke 
rol gespeeld in de parochie.  

e. Van 21 t/m 28 januari is er een inzameling voor de voedselbank in onze kerk. 
f. Gewoonlijk vindt in het voorjaar de Parochiejaarvergadering plaats. Vanwege Corona kan dat dit 

jaar niet en wordt ze tot nader orde uitgesteld. Hopelijk kan ze alsnog in het najaar doorgaan.  
 

Maart 
 
a. Pastoor/deken Rob Merkx laat in het Kerkbestuur weten dat de federatievorming in het deke-

naat geen gemakkelijke en een tijdrovende klus is. Hij is van mening dat de levendigheid van 
onze parochie met zijn vele activiteiten ook in de federatie-vorm tot zijn recht moeten komen. 
Zodra er meer duidelijkheid is zal hij met het Kerkbestuur daarover van gedachten wisselen. De 
tijdslimiet van het bisdom, realisatie voor 1 januari 2022, zal mede 
onder invloed van de corona-omstandigheden niet haalbaar zijn.  

b. Ook vanwege Corona worden de parochianen weer schriftelijk via 
de bekende kanalen, contact-personen, ‘Deze Maand’ en per brief 
geïnformeerd over de huidige situatie van de parochie. Omdat het 
paastijd is gaat de informatie vergezeld van een pastorale paas-
wens.  

c. Het parochietelefoonnummer 06-12529817 dat in noodgevallen ge-
beld kon worden gaat vervallen. Dit nummer was het mobiele num-
mer van pastoor Verhagen. In de plaats van dit nummer kan in 
nood het mobiele nummer van onze pastoor Rob Merkx gebeld 
worden 06-25570088.  

d. In het kader van het ‘Jaar van Sint Jozef’ is er op initiatief van 
Miryan Riswick van 19 maart tot 1 mei op woensdagochtend een 
kwartiertje aandacht voor de H. Joseph. Het is een aubade met 
teksten, gebeden en liederen door diverse betrokkenen. De aubade 
heeft telkens een ander thema. Tijdens een van de bijeenkomsten 
wordt de Sint Jozefhymne door de componist zelf, Hans Leenders, 
op het orgel begeleid. Hij was toevallig voor het orgelconcert in juli 
aan het oefenen. 
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April 
 
a. In gesprekken van het Kerkbestuur met het Bisdom wordt afgesproken om de panden in de 

Burgemeester Schrijenstraat te gaan verhuren. Nummer 4 wordt verhuurd in de staat waarin het 
zich bevindt. Voor nummer 2 zal worden bekeken welke investering nodig is om het verhuur-
waardig te maken.  

b. Er vindt een oriënterend gesprek plaats van de Regiegroep met Zowonen over de toekomst van 
het kerkgebouw. In dat gesprek wordt ook de in de SPD ontwikkelde visie besproken. Aan de 
parochie wordt gevraagd welke herkenbare elementen in nieuwe plannen meegenomen moeten 
worden. Daarbij kan uitgegaan worden van een in de PG op te stellen notitie over de eigenheid 
van de parochie.  

c. Het Kerkbestuur ontvangt van de Stichting Orgelkring Vrangendael een brief waarin aandacht 
gevraagd wordt voor de positie van ons historische barokorgel. Bij eventuele toekomstige wijzi-
gingen van het kerkgebouw zal daar rekening mee gehouden moeten worden. 

d. De communie- en vormsellessen starten medio mei op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dat geeft 
problemen met het Kruispunt dat immers ook op woensdag bijeenkomt. Afgesproken wordt dat 
het Kruispunt op conflicterende woensdagen naar de maandag uitwijkt. 

e. Naar aanleiding van een vraag van een parochiaan wordt nog eens aangegeven dat een dona-
tie aan de SPD als een kerkbijdrage beschouwd wordt met de daaraan verbonden privileges.  

 

Mei 
 
a. Sommige parochianen uiten hun ongenoegen over het beleid van de parochie inzake de coro-

namaatregelen. In een reactie wordt aangegeven dat wij ons moeten houden aan de richtlijnen 
van de overheid en van de bisschoppen. Wanneer er versoepelingen komen zal dat onmiddel-
lijk medegedeeld worden.  

b. De priesterwijding van Ranil Weerawarna vindt op 31 mei plaats in Sri Lanka. Vanwege Corona 
is de wijding enige malen uitgesteld. Hij komt op maandag 16 juni terug in Nederland en moet 
nog enkele dagen in quarantaine blijven. 

 

Juni 
 
a. In deze maand zijn er opvallend veel uitvaarten in de parochie, wat een pastorale drukte impli-

ceert. 
b. Op 22 juni is er na Corona weer een Taizéviering, niet in de dagkapel, maar in de kerk. Het 

thema is ‘Een huis op een rots’. 
c. Met inachtneming van de voorgeschreven richtlijnen gaat ook het Kruispunt op 15 en 16 juni 

weer van start. Deze bijeenkomsten zijn in het kerkzaaltje. 
 

Juli 
 
a. Op 3 juli is er een orgelconcert in het kader van het Orgelfestival Limburg. De musici zijn: Hans 

Leenders (orgel), Ricarda Schumann (traverso) en Elke Janssens (zang).  
b. Fons Litjens, pastoraal werker van het eerste uur in onze parochie en nu werkzaam in Meer-

Liede, een parochiecluster in Noord Holland, gaat met pensioen. Hem wordt een kaartje ge-
stuurd.  

c. Op 10 juli worden 14 jongeren gevormd. Vormheer in de viering is deken Ed Smeets. 
d. Van 11 t/m 18 juli is er een inzameling voor de voedselbank.  
e. In een brief aan Zo Wonen geeft de Regiegroep aan dat bij een eventuele herontwikkeling van 

het kerkgebouw de geloofsgemeenschap betrokken dient te worden bij de vraag welke functio-
naliteit bewaard moet worden.  

f. Op 6 juli heeft de pastoor Rob Merkx een gesprek met de SPD. 
g. In de jaarlijkse bijeenkomst van contactpersonen van de werkgroepen met de Pastoraatgroep 



 
8 
 

op 7 juli wordt door de aanwezigen kennis gemaakt met 
pastoor Rob en kapelaan Ranil. Op de agenda staat ook 
de vraag hoe we de afgelopen corona-periode zijn 
doorgekomen en hoe we verder zullen gaan. Opvallend is 
de moed en het enthousiasme van parochianen om de 
draad weer op te pakken, ook al is er hier en daar wat 
twijfel over de mogelijkheden en haalbaarheid. 

h. Ranil Weerawarna doet zijn eerste mis in Vrangendael op 
25 juli. Ton Brouwer heet hem aan het begin van de 
viering welkom namens de parochie en het Kerkbestuur.  

 

Augustus 
 
a. Op 8 augustus bespeelt Pieter Dirksen het orgel en Quirine van Hoek viool in het kader van het 

Orgelfestival Limburg. 
b. Op 13 augustus komt pastor Rick van den Berg als huurder wonen op de Burgemeester Schrij-

enstraat 4. Hoewel hij in de parochie geen pastorale taken zal vervullen, stelt hij zich na  de vie-
ring op 15 augustus aan de parochianen voor.  

c. De oude paaskaars gaat dit jaar naar Wilma van Lent. Ze wordt door Elly bezorgd. Wilma is ver-
heugd om deze blijk van waardering. 

d. De Reuma Patiënten Vereniging laat weten dat ze voortaan graag in het kerkzaaltje wil samen-
komen, nu het parochiehuis niet meer beschikbaar is. 

 

September 
 

a. Tijdens de eucharistieviering op zondag 5 september nemen wij 
formeel afscheid van pastoor Piet Verhagen en van parochie-
assistent Wilma Moelker-Loos. Aansluitend is er koffie en gebak. 
Voor de aanwezigen is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te 
nemen. Ondanks de broze gezondheid geniet Piet volop. Dat het 
feest goed verlopen is wordt bevestigd in positieve mails of 
reacties van betrokkenen, kerkgangers, Mill Hill, Piet en Wilma. Als 
herinnering wordt een fotoboek aangeboden.  

b. In het kader van de Open Monumentendag en de Nationale Orgel-
dag wordt op 11 september ons orgel bespeeld door Liene Mader-
na. 

c. De Eerste Communie is op 26 september. Er zijn twee vieringen 
met in totaal 22 kinderen. 

d. De uitgestelde Parochiejaarvergadering is op 29 september. Er 
zijn 30 aanwezigen. Er wordt heftig en soms ook 
emotioneel gediscussieerd over de gang van zaken in 
de parochie, mede in verband met de toekomst. De 
opmerkingen worden serieus genomen. Als teken 
daarvan worden twee dialoog-tafelgesprekken ge-
pland na de zondagse vieringen in het begin van het 
nieuw jaar 2022. Tevens wordt aan het begin van de 
vergadering afscheid genomen van Annelies Berg-
man als gastvrouw in het parochiecentrum.  

e. In het kader van de Nationale Vredesweek 2021 vindt 
de Oecumenische viering, mét bezoekers en tevens 
online, plaats op 26 september in de Johanneskerk 
met als thema "Wat doe jij in vredesnaam aan een inclusieve samenleving waar niemand wordt 
buitengesloten?". De predikant is Ren Lantman. 
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Oktober 
 
a. Per 1 oktober wordt ook de woning van Burgemeester Schrijenstraat 2 bewoond. Beide panden 

worden nu verhuurd. 
b. De KASKI-telling laat zien dat de Woord- en Gebedsdienst op zondag 3 oktober 48 deelnemers 

heeft en de Eucharistieviering op 10 oktober 55. Het KASKI is het Katholiek Sociaal Kerkelijk 
Instituut van de Radboud universiteit dat onderzoek verricht op godsdienstig en levensbeschou-
welijk gebied door middel van enquête.   

c. Na een onderbreking van bijna anderhalf jaar vanwege Corona is er op woensdag 6 oktober 
weer een Herbergmaaltijd. We zijn blij dat de nieuwe kok, Janneke Oskam, de taak van Wilma 
Moelker heeft willen overnemen. 

d. In de dienst op zondag 24 oktober gedenken Iet en Ton Brouwer dat zij 50 jaar getrouwd zijn. 
 

November 
 
a. Per 2 november verhuist onze oud-pastoor Piet Verhagen naar een andere zorginstelling waar 

de voor hem gewenste zorg beter kan worden gerealiseerd. Het adres is: ZINZIA zorggroep 
Prinsenbosch kamer 3, Kortenburg 4 6704 AV Wageningen. Het centrale telefoonnummer is 
088-3114200. 

b. Op 5 november wordt het afscheid van Annelies Bergman en Wilma Moelker-Loos gevierd met 
een gezamenlijk etentje van het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep.  

c. De ledenlijsten van de parochiële werkgroepen worden bij de tijd gebracht. Dit jaar zijn de vol-
gende groepen gestopt: Avondwakegroep, Doopgroep, Gespreks-Bezinnings-groep, Interieur-
verzorging Parochiehuis, Rouwkoor en Werkgroep Vesperviering. 

 Nieuw zijn: Pastorale team, Voorgangers Woord- en Gebedsdienst, Kruispuntgesprekken, 
Parochieblad Deze Maand en weer begonnen met Herbergmaaltijd. 

d. De tijdstippen van de dialooggesprekken worden gepland op de zondagen van 30 januari en 6 
februari 2022 na de viering. 

e. Als Jaarthema 2022 wordt “Spoor van licht”. gekozen. 
f. De activiteiten van de COOV staan in het teken van feit dat het op 6 november 2021 tien jaar 

geleden is dat het barokorgel onder de bezielende leiding van Jan Walschot volledig gerestau-
reerd werd. Op 27 november is er een Adventsconcert dat verzorgd wordt door niemand minder 
dan Ton Koopman. Het is een hele gebeurtenis.  

g. De bloemsiergroep bestond in het voorjaar van 2020 50 jaar. De leden zorgen al een halve 
eeuw voor mooie bloemstukken en liturgische schikkingen in onze vieringen. Vanwege corona 
kon het jubileum in 2020 niet gevierd worden. Dat gebeurt nu in de viering op zondag 28 no-
vember. Door corona is er na de dienst in het kerkzaaltje slechts koffie voor de leden van de 
bloemsiergroep met vertegenwoordigers van Kerkbestuur en Pastoraatgroep. 

h. Van 21 t/m 28 november is er een inzameling voor de voedselbank.  

 
December 
 
a. De kerstkaarten voor parochievrijwilligers en anderszins parochie-betrokkenen worden medio 

december bezorgd. 
b. Door de coronaregels met o.a. het voorschrift dat er na 17.00 uur geen kerkelijke bijeenkomsten 

mogen plaatsvinden wordt het vieringenschema aangepast. Op kerstavond vervalt het ‘kindje 
wiegen’. De gezinsviering om 18.30 u. is een livestream zonder publiek. De nachtmis vervalt. 
Aan de Eucharistieviering op Kerstdag mogen maximaal 100 mensen deelnemen en men moet 
zich aanmelden. Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn er Woord- en Gebedsdiensten. De 
nieuwjaarsreceptie op 2 januari vervalt.  
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2.  Vrijwilligers en Werkgroepen 
 
De parochie heeft op 1 december 2021 39 werkgroepen met totaal 215 leden (124 personen). 
 

Werkgroep     Leden Contactpersoon 

Leiding 
Kerkbestuur 7 Peter Hilkens 
Pastoraatgroep 4 Jac Peeters 
Pastorale team 3 Elly Bus-Linssen 
 

Diaconie 
Herbergmaaltijd 1 Janneke Oskamp 
Hulpbieders HiP WM 3 Marjatta Touw 
Kruispunt medewerkers 15 Carina Sterk 
Stuurgroep diaconie 11 Jo Beckers 
Vrede en Ontwikkeling 3 Jan Wetzeler  
Ziekendienst, Vrangendael Stadbroek 4 Bep Westgeest 
 

Liturgie 
Bloemsiergroep 7 Alex Danielse 
Cantores / Organisten 9 Hans Nieuwkamp 
Gast-organisten 10 Hans Nieuwkamp 
Collectanten 9 Jan van Eijs 
Communie assistenten 6 Miryan Riswick 
Kosterteam 4 Ger Valentijn 
Lectoren 10 Trees van Dokkum 
Liturgiegroep 6 Elly Bus - Linssen 
Misdienaars 2 Yvonne de Bruin 
Oecumenische viering 4 Theo Ronden 
Voorgangers W&G 4 Elly Bus - Linssen 
St. Josephkoor 14 Mia Cleef - Gijbels 
Werkgroep Gezinsviering 2 Elly Bus - Linssen 
Werkgroep "Kindje-wiegen" 1 Elly Bus - Linssen 
Werkgroep Taizéviering 5 Elly Bus – Linssen 
 

Catechese   
Centrale Communie Werkgroep, CCWG 8 Jac Peeters 
Kruispuntgesprekken 2 Meindert Muller 
Steppegroep 2 Meindert Muller 
Vormselgroep 3 Yvonne de Bruin 
 

Organisatie en communicatie 
Parochiecentrum gastvrouw 1 Miryan Riswick 
Parochiecentrum-vrijwilligers 5 Miryan Riswick 
Parochieblad “DezeMaand” 2 Elly Bus - Linssen 
Werkgroep website vrangendael.nl 3 Frank van der Pas 
 

Onderhoud en beheer  
Onderhoud en beheer  5 Ad Janssen 
COOV (Commissie Organiseren  
            Orgelactiviteiten in Vrangendael) 3 Hans Nieuwkamp 
 

Dienstverlening 
Vrijwilligers poetsgroep kerkgebouw 11 Paula Walschot 
Koffiegroep 16 Angelique Fraats 
Kerktaxi 4 Jan Wetzeler 
Overige medewerkers en groepen 
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Stichting Pastorale Dienstverlening 5 Klaas de Jong 
Systeembeheerder computers in de parochie 1 Miryan Riswick  
 

(Marjatta Touw) 
 

Aantal werkgroepen per vrijwilliger 2021 
 

 

 

Woonplaats vrijwilligers 
 

 
 
Sommige postcodes van buiten de wijk waren vorig jaar meegeteld met de wijk en zodoende is 
deze grafiek correcter dan in het Jaarverslag 2020. (Hans Hermans) 
 

Hierna komen de groepen afzonderlijk aan het woord, gewoonlijk de contactpersoon, om verslag te 
doen van de activiteiten van de desbetreffende groep gedurende 2021.  
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3.  Kerkbestuur, Pastoraatgroep en Pastorale Team 
 
 
Ook het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van de Coronapandemie. De maatregelen 
werden weliswaar rond de zomermaanden versoepeld, maar vooral in de eerste en laatste maan-
den van het jaar moesten de teugels in dezen weer worden aangetrokken. Dit had uiteraard ook 
haar uitwerking op het functioneren van de parochiegemeenschap en alle geledingen. 
 

Kerkbestuur 
 
Het kerkbestuur kwam elf maal regulier – elke tweede maandag van de maand – bij elkaar. Tel-
kens met de Pastoraatgroep, zoals ook in 2020 het geval was. Van deze bijeenkomsten werd 
zeven keer online vergaderd. Oefening baart kunst: er zijn steeds minder technische onvolkomen-
heden. In de zomervakantie werd een extra ingelaste vergadering gewijd aan de organisatie van 
de parochiejaarvergadering en het afscheid van pastoor Piet Verhagen.  

Vaste agendapunten zijn: het bespreken van actuele en lopende zaken, de in- en uitgaande post, 
onderhoud-beheer en financiën van de parochie en het pastorale reilen en zeilen. Blijvend punt 
van aandacht en zorg is de communicatie naar werkgroepen en naar buiten, nu het wekelijkse tref-
fen van elkaar slechts mondjesmaat mogelijk is. Het behoeft daarom geen betoog dat de steeds 
wisselende omstandigheden vaak om mededelingen naar parochianen vroegen. 
Tijdens de vergaderingen werd uiteraard de toekomst van de parochie veelvuldig besproken. Te-
rugkerende thema’s daarbij waren hoe we in de veranderende situatie de eigenheid van de paro-
chie kunnen waarborgen en de toenemende financiële zorgen. 
 
Parochianen 
Ook in dit Coronajaar lagen veel parochieactiviteiten stil. Omdat er nog maar één viering in het 
weekend wordt gehouden, afwisselend een Eucharistieviering en een Woord- en Gebedsdienst, en 
omdat er slechts een maximum aantal bezoekers per viering mocht worden toegelaten, is het lastig 
om conclusies te trekken omtrent het actieve parochieleven. Feit is wel dat het aantal actieve paro-
chianen steeds verder terugloopt. Het aantal werkgroepen loopt gestaag terug: van 45 met in 
totaal 269 leden in 2020, naar 39 met 215 leden. In totaal waren er 124 vrijwilligers in touw voor 
onze parochiegemeenschap. Het spreekt voor zich dat het afnemend aantal vrijwilligers door 
toenemende vergrijzing en overlijdens, voor druk zorgt op de werkgroepen en hun activiteiten. 
 
Voorgangers en pastorale team 
Intussen is deken Rob Merkx ruim een jaar als pastoor in onze parochie werkzaam. Zijn wijze van 
voorgaan en de nog steeds geldende beperkende maatregelen betekenen voor parochianen in 
meer of mindere mate een hele omschakeling. Ook door het feit dat er alleen op zondag een 
Eucharistieviering of Woord- en Gebedsdienst wordt gehouden, is nog niet iedereen geheel aan de 
nieuwe situatie gewend. Pastoor Merkx heeft, zo geeft hij aan, zijn draai gevonden. De kennisma-
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kingsgesprekken met de vele vrijwilligers van onze parochie zal hij ook in 2022 voortzetten. 
Het pastorale team heeft in dit verslagjaar behoorlijke wijzigingen ondergaan. Onze pastoraal wer-
ker Elly-Bus Linssen is daarbij als een rots in de branding. Hoewel haar aanstelling in uren voor 
2021 terug is gebracht, heeft zij onvermoeibaar vele taken overgenomen en uitgevoerd.  
In juni werd in zijn geboorteland Sri-Lanka Ranil Weerawarna tot priester gewijd. Vanaf die tijd is 
hij als kapelaan werkzaam in de binnenstad, maar zal hij ook in onze parochie taken op zich 
nemen. 
De afscheidsviering van pastoor Piet Verhagen en Wilma vond plaats op 5 september. Ondanks 
het feit dat er slechts een beperkt aantal parochianen bij deze bijzondere viering aanwezig moch-
ten zijn, hebben velen van hen ook nog na de dienst afscheid genomen van deze geliefde pastoor. 
En ondanks zijn broze gezondheid heeft Piet alle mensen te woord gestaan. Hij heeft van deze 
dag genoten. 
 
Bestuur 
In de bezetting van het kerkbestuur waren in dit jaar geen wijzigingen. 
 
Financiën 
Om de financiële weerbaarheid van de parochie iets te 
verbeteren, heeft het kerkbestuur na een aantal discus-
sies besloten de panden Burgemeester Schrijenstraat 2 
en 4 te verhuren. Met name het eerstgenoemde pand 
moest daarvoor eerst een opknapbeurt ondergaan. Uit-
eindelijk hebben in de tweede helft van het jaar de nieuwe 
huurders hun intrek kunnen nemen. 
Gelukkig bleven ook in 2021 grote reparaties aan het 
kerkgebouw uit, want geld reserveren voor groot onder-
houd zit er in de huidige financiële situatie niet in. Dit blijft 
een punt van grote zorg. Het kerkbestuur en vele paro-
chianen vragen zich af op welke wijze we in de toekomst 
nog “kerk” kunnen zijn. Zo staat ter discussie of het grote kerkgebouw nog wel nodig is in zijn 
huidige vorm, mede gezien door het teruglopend aantal kerkgangers. De vorig jaar geformeerde 
regiegroep, samengesteld uit leden van SPD, Kerkbestuur en een parochiaan, onderzoekt de 
mogelijkheden om verschillende scenario’s rondom het gebouw te ontwikkelen. Er zijn inmiddels 
gesprekken met een derde partij, die naar verwachting in 2022 met voorstellen komt. Het bureau 
dat een gemeentelijke kerkenvisie moet ontwikkelen, heeft zich in november gemeld en een kort 
bezoek aan de kerk gebracht. 
 
Hieronder volgt, in willekeurige volgorde en niet compleet, een overzicht van bijzondere activiteiten 
en gebeurtenissen in de parochie: 
 

• Hoewel in een deel van het jaar de corona maatregelen werden versoepeld, drukte de pande-
mie een stempel op een aantal zaken: er kon slechts mondjesmaat aandacht worden geschon-
ken aan het Josephjaar, medepatroon van onze kerk. Wel is een glas-in-loodraam en de 
smeedijzeren naam van de voormalige St. Josephkerk van Stadbroek naar onze kerk gekomen. 
We zoeken nog naar een gepaste bestemming. 

• Vieringen tijdens Pasen en Kerstmis konden niet of slechts ten dele doorgaan. Dankzij de inzet 
van verschillende parochianen zijn er een tweetal viering via streaming toch te volgen geweest. 

• Collecteren tijdens en koffiedrinken na de mis bleken nog steeds niet mogelijk 
• Gesprekken over federatievorming werden vooral intern gevoerd. Zorgvuldigheid is hierbij ge-

boden: hoe kunnen we een brug slaan tussen oud en nieuw? Daarom heeft de datum 1 januari 
2022, waarop dit proces zou moeten zijn voltooid, geen prioriteit. Het omschrijven van de ei-
genheid van de parochie blijkt een complexe klus. 
 

Toch was er weer iets meer mogelijk dan in het jaar hiervoor, met name in zomer en najaar: 
• Zo werd er weer een contactpersonenoverleg in de kerk gehouden, georganiseerd door de Pas-
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toraatgroep. De contactpersonen van de verschillende werkgroepen werden bijgepraat over de 
veranderingen in de parochie en hun achterliggende oorzaken. 

• Na in korte tijd ingewerkt te zijn door Annelies Bergman heeft Miryan Riswick de taak van gast-
vrouw en andere werkzaamheden op het parochiecentrum overgenomen. Gelukkig kon zij ook 
steeds op Elly een beroep doen. 

• In de parochiejaarvergadering die in september nu wel door kon gaan, werden deze verande-
ringen ook uitgebreid besproken. De parochianen konden hier vrij met het kerkbestuur hun me-
ning uiten. Met name de wijzigingen binnen de liturgische vieringen was een belangrijk item. 
Ook de vraag hoe we met een teruglopend aantal kerkgangers onze parochie levend kunnen 
houden, was een veelgehoord thema. Ook werd op deze vergadering, omdat zij op 5 sept. ver-
hinderd was, formeel afscheid genomen van Annelies in haar hoedanigheid van spil op het pa-
rochiecentrum. Zij blijft wel betrokken bij de bloemsiergroep. 

• Er was weer een mogelijkheid om een herbergmaaltijd te organiseren. Dankzij mevrouw Os-
kamp, die deze taak van Wilma Moelker overnam, werd er weer een maaltijd geserveerd voor 
het eerst sinds lange tijd. 

• En net voor de nieuwe lockdown in december, kon er door de orgelcommissie nog een Ad-
ventsconcert worden gerealiseerd. Niemand minder dan Ton Koopman bespeelde het orgel. 
Daarmee werd het herdenkingsjaar van de restauratie van het  Assendelftorgel afgesloten. 

 

Pastoraatgroep 
 
In het verslagjaar 2021 bestaat de Pastoraatgroep uit de volgende leden: Elly Bus-Linssen, Rob 
Merkx, Jac Peeters en Marjatta Touw. De groep vergadert op de woensdagmorgen in de even 
weken, gewoonlijk van 9.30 u. tot 11.30 uur. Vanwege Corona wordt in de maanden januari tot en 
met mei vergaderd via video. De rest van het jaar betreft het weer ‘fysieke’ vergaderingen in het 
kerkzaaltje. De bijeenkomsten beginnen altijd met een bezinning die door een van de leden 
voorbereid wordt.  
 
Op de agenda staan de pastoraal-inhoudelijke activiteiten van de parochie. Waar nodig adviseert 
de Pastoraatgroep het Kerkbestuur inzake pastorale zaken. De voornaamste aandachtsgebieden 
zijn de opbouw van de geloofsgemeenschap, de liturgie, de diaconie en de catechese. Maar ook 
het dagelijks gebeuren van de parochie komt ter sprake. De grote hoeveelheid post die de paro-
chie ontvangt over zeer uiteenlopende onderwerpen wordt bekeken, beoordeeld en zonodig door-
gestuurd naar personen of groepen voor wie de post bedoeld is of naar hen voor wie de post be-
langrijk of interessant kan zijn. Vragen van parochianen en medewerkers van het Parochiecentrum 
worden besproken en beantwoord. 
 
De leden van de Pastoraatgroep zijn aanwezig bij de vergaderingen van het Kerkbestuur. Zo blij-
ven de communicatielijnen kort en kan slagvaardiger opgetreden worden in een tijd met veel ver-
anderingen. Regelmatig worden onderwerpen die in het Kerkbestuur aan de orde zijn, in de Pas-
toraatgroep voorbereid. Die zijn hiervoor, in het verslag van het Kerkbestuur, reeds vermeld. Het 
kan zijn dat er hier en daar doublures zijn, mede ook omdat soms vanuit een ander perspectief 
gekeken wordt.  
 
Hierna volgt een opsomming van de voornaamste activiteiten en onderwerpen van de Pastoraat-
groep in het verslagjaar. 
 
-  Veel aandacht wordt besteed aan de aanpassing van het parochieleven aan de eisen van het 

coronabeleid van de overheid en de adviezen van de bisschoppenconferentie. De richtlijnen 
veranderen voortdurend waardoor de praktische gang van zaken in de parochie ook steeds 
gewijzigd moet worden. Het heeft vooral ook consequenties voor het vieren en het samenko-
men. 

- De Pastoraatgroep is waar nodig ondersteunend naar de liturgische, catechetische en diacona-
le groepen van de parochie. Een vast agendapunt zijn de weekendvieringen. Het betreft zowel 
de planning als ook de inhoud. 
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- De communicatie naar parochianen wordt in de loop van het jaar diverse malen besproken en 
uitgewerkt.  

- Er wordt regelmatige gesproken over de taakverzwaring van vrijwilligers. Het blijft een aan-
dachtspunt. Overbelasting van vrijwilligers moet voorkomen worden. 

-  Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het ‘Jaar van Sint Jozef’. Er wordt op bescheiden 
wijze aandacht aan geschonken. Miryan Riswick verzorgt met veel enthousiasme op de woens-
dagen tussen 19 maart (Sint Joep) en 1 mei (de dag van de arbeid) een aubade aan Sint 
Joseph. 

- De voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel verlopen door de bekende omstan-
digheden enigszins chaotisch. Geregeld zijn er aanpassingen nodig. De vieringen gaan uitein-
delijk toch door, zij het op een ander tijdstip dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

- De jaarlijkse bijeenkomst met de contactpersonen van de parochiegroepen wordt voorbereid. 
De bijeenkomst is op woensdag 7 juli.  

-  Het Jaarverslag 2020 wordt door de Pastoraatgroep in de loop van 2021 voltooid. De Parochie-
jaarvergadering wordt voorbereid. Vanwege Corona vindt deze niet plaats in het voorjaar, maar 
op woensdag 29 september. Het jaarverslag wordt besproken. 

- De lijst voor het KASKI met numerieke gegevens over parochie wordt ingevuld. Er zijn nu ge-
middeld vijftig bezoekers in de weekendviering.  

- Voor zover noodzakelijk worden parochiefolders bij de tijd gebracht. 
- In november worden de lijsten van de leden van de parochiewerkgroepen geactualiseerd. 
- Het jaarthema voor 2022 wordt vastgesteld. Gekozen wordt voor: Spoor van licht. 
- Het collecteschema voor het komende jaar wordt opgesteld.  
- Tegen Kerstmis wordt de kerst-wens-kaart ontworpen en uitgewerkt. Namens het pastorale 

team worden ze bezorgd bij alle parochievrijwilligers en bij mensen die op de een of andere 
wijze actief met de parochie verbonden zijn. 

- In de Pastoraatgroep is het ‘Wel en Wee’ van de leden een vast agendapunt. Het is een naar 
elkaar omzien met betrekking tot het werk dat voor de parochie verricht wordt. 

 

Pastorale team 
 
Het pastorale team van 2021 bestaat uit pastoor Rob Merkx, kapelaan Ranil Weerawarna en pas-
toraal werker Elly Bus-Linssen. Rob Merkx is als voorzitter lid van het kerkbestuur en Rob en Elly 
zijn lid van de pastoraatgroep. In goed overleg en aangepast aan de persoonlijke omstandigheden 
van ieder worden de werkzaamheden in de parochie Vrangendael met elkaar besproken. De pas-
toor en de kapelaan hebben elk ook in de andere Sittardse parochies hun taak en de omvang van 
de betrekking van pastoraal werker Elly Bus-Linssen in de parochie is vanaf 2021 in plaats van 18 
uur nog maar 12 uur per week. De kapelaan is tijdelijk minder beschikbaar als hij voor zijn pries-
terwijding naar Sri Lanka moet waardoor hij de communie- en vormsellessen die in die periode 
nodig zijn niet kan geven. Gelukkig kan de wijding wel doorgaan! 
In de meeste eucharistievieringen in Vrangendael in 2021 is pastoor Rob Merkx de voorganger, 
een enkele maal kapelaan Ranil Weerawarna. De pastoor neemt ook de uitvaarten met eucharistie 
voor zijn rekening, terwijl meestal de pastoraal werker voorgaat in de uitvaarten met een Gebeds-
dienst. Daarnaast is Elly één van de voorgangers in de zondagse Gebedsdiensten. 
Ranil zal vanaf eind 2021 de lessen geven aan de vormelingen, waarbij Elly in het vormselproject 
dan meer op de achtergrond zal zijn. Besloten wordt ook dat Elly in het communieproject niet 
alleen noodzakelijkerwijs dit jaar 2021 maar tevens in het komende jaar de lessen en leiding op 
zich neemt, waarbij de kapelaan wel de celebrant zal zijn in de 1e communievieringen. 
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4.  Individueel pastoraat 
 
 

Ziekenbezoek 
 
In de pastorale praktijk is het gebruikelijk dat zieke parochianen ook door de pastoor worden be-
zocht als zij dit vragen. Daar komt in 2021 geen verandering in. Het is vaak een persoonlijk con-
tact. Omdat er een pastoorswisseling heeft plaatsgevonden moeten contacten en relaties opnieuw 
opgebouwd worden. De mogelijkheid wordt geboden om tijdens zo’n bezoek de communie te ont-
vangen. Dat wordt door mensen erg op prijs gesteld.  
 

Ziekenzalving 
 
Mede door de contacten tijdens het ziekenbezoek wordt de pastoor soms (door familie) gevraagd 
voor het sacrament van de zieken, thuis of in het ziekenhuis. Er wordt dan een geschikt tijdstip 
afgesproken. Meestal gebeurt de zalving in een samenzijn van de zieke en de familie.  
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5.  Werkveld liturgie 
 
 
Ook deze keer is aan de contactpersonen van alle werkgroepen betrokken bij de liturgie gevraagd 
een verslag te geven van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 

Liturgiegroep 
 
Vanaf dit jaar 2021 gaat de zaterdagavondviering vervallen en is er op zondag wisselend een 
eucharistie of een woord- en gebedsdienst om de voorgangers van zowel de eucharistievieringen 
als de woord- en gebedsdiensten minder te belasten.  
De tweedeling in het vieren van de geloofsgemeenschap blijft een pijnpunt, maar dit is zo toch de 
beste oplossing. De voorbereiders vanuit de liturgiegroep zorgen samen met de lekenvoorgangers 
voor de gehele opzet en thematiek van de woord- en gebedsdiensten. De keuze van de liederen in 
de eucharistievieringen wordt voorbereid door Rob Karsten. Pastoor Rob Merkx gaat voor in deze 
eucharistievieringen waarbij de liturgiegroep dit jaar niet of nauwelijks betrokken is. In de Vasten 
en de Advent is er wel een speciaal lied dat zowel in woord- en gebedsdiensten als eucharistie-
vieringen is opgenomen. Hans Hermans zorgt voor de lay-out van alle liturgieblaadjes, een heel 
werk waar we zeer dankbaar voor zijn en waar ook de kerkgangers veel waardering voor hebben. 
Afhankelijk van de coronarichtlijnen zijn er een groot gedeelte van het jaar beperkingen m.b.t. het 
aantal kerkgangers, waarbij ook de inmiddels bekende anderhalve meter afstand tussen personen 
van verschillende huishoudens aangehouden moet worden.  
Elly Bus-Linssen blijft de contactpersoon van de liturgiegroep, maar Marina Poussart is dit jaar 
onze vergadervoorzitter. De andere leden van de groep zijn Els Zits, Jo Salden, Ren Lantman en 
Mirjam Grooff. Een groot aantal vergaderingen vindt online plaats. Vanaf het eind van het jaar 
worden ook de lekenvoorgangers steeds bij het overleg van de liturgiegroep uitgenodigd. Mirjam 
Grooff geeft aan dat ze per januari van het jaar 2022 geen lid meer zal zijn van de liturgiegroep. 
We zullen dan nog wel gepast afscheid van haar nemen. Dank voor alles! Haar fluitspel zullen we 
gelukkig wel nog (af en toe) in de vieringen kunnen horen. Els en Jo memoreren in de laatste 
vergadering van dit jaar hun leeftijd en geven aan dat het ook in dat kader nodig zal zijn nieuwe 
leden te werven. 
De eerste viering van het jaar, op 1 januari 2021, is een gestreamde viering vanuit het thema 
‘Hoop en vertrouwen’, met daarin opgenomen ook filmbeelden van parochianen die hun gedachten 
en wensen rond dit thema laten horen. Door het jaar heen zijn er daarna tal van andere bijzonder 
vormgegeven woord- en gebedsdiensten gerealiseerd, die hier niet besproken worden maar waar 
we met een goed gevoel op terugkijken.  

 
Voorgangers woord- en gebedsdiensten 
 
In 2021 is er zoals gezegd afwisselend op zondag om 11.00 een woord- en gebedsdienst of een 
eucharistieviering. In de woord- en gebedsdiensten gaat een lekenvoorganger voor vanuit de 
vroegere predikantengroep. In 2021 zijn dat Meindert Muller, Peer Boselie, Marianne Boselie 
(eerste deel van het jaar), Hans van Druten en pastoraal werker Elly Bus-Linssen. De vieringen 
worden voorbereid samen met leden van de werkgroep liturgie.  
Marianne trekt zich in het voorjaar terug als voorganger. Dank aan haar voor alle inzet! 
 

Bloemsiergroep  
 
Onderstaand een kort verslag van de ontwikkelingen, bijzondere gebeurtenissen en / of vermel-
dingswaardigheden van de Bloemsiergroep over het jaar 2021. 
Rekening houdend met de beperkingen door de Corona perikelen hebben we slechts 1 vergade-
ring gehouden op 18 aug 2021.  
Bijeenkomst pastoraatgroep en contactpersonen pastorale werkgroepen bijgewoond op 7 juli 2021. 
Ons lid Mia Tobben-Rijkx is overleden op 23 april 2021. 
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Door beëindiging lidmaatschap van 3 leden is het ledental op 31 december 2021 nog 7. 
Gedurende het jaar 2021 is de versiering in de kerk aangebracht met diverse hangstukken met 
kunstbloemen. 
Snijbloemen zijn bij uitzondering gebruikt bij de afscheidsviering van pastoor Piet Verhagen en 
Wilma Moelker-Loos op 5 september 2021 alsmede bij de eerste misviering van kapelaan Ranil 
Weerawarna op 25 juli 2021. 
Ter herdenking van het 50- jarig bestaan van onze Bloemsiergroep op 23 april 2020 heeft het 
Kerkbestuur alle leden van de groep met partner uitgenodigd in de viering van 28 november 2021 
en na de viering in het kerkzaaltje voor een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of 
anderszins. 
(Alex Daniëlse) 
 

Lectoren   
 
Vanwege Covid 19 was 2021 wederom een onwerkelijk jaar. 
Vooraf inschrijven  om een dienst bij te wonen vanwege het toe-
gestane aantal personen tijdens een viering. Annelies van het 
parochiecentrum is in januari gestopt met haar werkzaamheden. 
Zij stuurde elke week de lezingen/voorbeden door. Deze taak 
heeft Elly Bus op zich genomen. Dit wordt gewaardeerd zodat de 
lector de tekst tot zich kan nemen en deze op een correcte manier 
kan voorlezen. Omdat de zaterdagavond viering is weg gevallen, 
is er 1 lector voor de viering op zondag nodig. Helaas is onze jaar-
lijkse bijeenkomst vanwege corona niet door kunnen gaan even 
als ons jaarlijks etentje met de groep. Op zondag 5 september 
hebben we het afscheid van pastoor Piet kunnen vieren. Tijdens 
de parochie jaarvergadering op 29 september werd Annelies in het 
zonnetje gezet. Namens de groep heeft ze een bloemenbon ge-
kregen. 
We startten het jaar met 11 lectoren en sloten het af met 10 lecto-
ren.  
(Trees van Dokkum) 
 

Misdienaars 
 
In 2021 zijn er geen misdienaars actief geweest. Er zijn wel nog 2 kinderen, die graag nog zouden 
willen meedoen. 
(Yvonne de Bruin) 
 

Collectanten -  C.V.N.O.  Collectantenvereniging Noord Oost 
 
In 2021 zijn er geen collectanten actief geweest.   
In de plaats daarvan staan er steeds mandjes voor een vrijwillige bijdrage achter in de kerk klaar. 
(Jan van Eijs) 
 

Communie assistenten 
 
Op dit moment worden geen communie-assistenten ingezet. Een lid heeft aangegeven te stoppen 
als communie-assistent omdat hij nu wordt ingezet als koster. Hij kan misschien wel bijspringen op 
dagen van kosterdienst. De taak van de communie-assistent is assistentie bij het uitdelen onder 
twee-gedaanten voor de hele kerkgemeenschap om zo het uitreiken van de communie soepel te 
laten verlopen. Door al vooraf, bij het uitspreken van het Eucharistisch gebed, naast de voorganger 
te staan, zijn ze ook de vertegenwoordigers van alle aanwezige parochianen en laten zo zien dat 
ze actief aanwezig zijn, dat het delen en tot ons nemen van het Heilig Brood iets is wat we samen 
doen.  
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Op deze manier uiting geven aan het samen delen en vieren kan sinds maart 2020 niet meer van-
wege de corona-veiligheidsmaatregelen. De zes leden geven aan dat ze na overleg met pastoor 
de taak weer kunnen oppakken. 
(Miryan Riswick) 
 

Cantores en organisten - VOCC Vrangendaelse Organisten en Cantores Collectief 
 

In 2021 hebben we voor alle diensten een organist, koor of 
cantor/cantrix gehad. 
In dit jaar hebben 5 cantores/cantrices, en  10 organisten / 
organistes hun bijdrage geleverd. Zij hebben ook enkele 
diensten van het St. Josephkoor overgenomen, omdat het 
koor door de geldende coronaregels enkele keren niet mocht 
zingen.  
Ook vanwege de corona-situatie hebben de cantores / cantri-
ces de plek vanwaar ze zingen verplaatst naar een plek bij de 
doopvont. Ook was de cantor in vele gevallen de enige die 
hoorbaar zong; dit ook vanwege de coronaregels die de paro-
chianen niet toelieten mee te zingen.  

Alle Vrangendaelse cantores/cantrices hebben in 2021, net als in 2020, ook gezongen in de kerk 
van Overhoven tijdens Eucharistievieringen, en wel een 13-tal keren. Dit op verzoek, via Efrem 
Verleng, omdat de koren vanwege corona niet mochten zingen. 
(Hans Nieuwkamp) 
 

St. Josephkoor  
 
Het jaar 2021 was weer begonnen zonder repetities op de donderdagen. Ook hebben we niet de 
zondag van de Nieuwjaarsreceptie van de parochie kunnen zingen. Sindsdien hebben we niet 
meer samen als koor gezongen en gerepeteerd, omdat de leden toch bijna allemaal in de risico-
groepen vallen en het ook niet toegestaan was. 
Wel hebben we, zoveel als het mogelijk was, via 
de mail contact gehouden met elkaar en ook 
heeft de Lief en Leedgroep steeds ervoor ge-
zorgd dat de verjaardagen niet vergeten werden 
en ook niet als er iets speciaals was in het koor. 
Het jaar 2021 is verder zonder repetities en op-
luisteren van de Eucharistievieringen c.q. de 
Woord- en Gebedsdiensten doorgegaan tot na 
de zomervakantie. 
Op 26 augustus zijn we weer begonnen met de 
repetities en op de zondagen 19 september en 
17 oktober hebben we nog de missen kunnen 
opluisteren. Op vrijdag 19 november hebben we 
weer een bestuursvergadering gehouden. 
Daarna zijn we begonnen aan het repertoire 
voor de nachtmis. Helaas werd al snel alles weer geannuleerd wegens de opkomende besmet-
tingen. 
In 2022 hopen we weer, zo gauw het kan, de repetities op elke donderdagavond van 19.30 uur tot 
21.30 uur op te pakken en het zal dan spannend zijn, hoe het verloop zal zijn qua leden. 
We willen dan weer de 4e zondag van de maand de Eucharistie, cq de Woord- en Gebedsdienst 
opluisteren onder leiding van Mark Mulkens. Verder is er over 2021 geen nieuws meer te vertellen. 
(Ton Brouwer, secretaris St. Josephkoor) 
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Avondwakegroep 
 
Er is geen awondwake geweest in 2021. 
(Hans Hermans) 
 

Kosterteam 
 
De kostergroep heeft het jaar 2021 goed doorstaan. De groep is met 4 personen. Het globaal 1 per 
maand een viering begeleiding gaat prima. Verder zijn de speciale vieringen – zover ze zijn door-
gegaan – onderling netjes verdeeld. 
(Ger Valentijn) 
 

Uitvaarten 
 
In het jaar 2021 zijn er 15 uitvaarten vanuit onze parochie. Het betreft 5 maal een uitvaart met pas-
toor Rob Merkx als voorganger en 10 maal een Woord- en Gebedsdienst, waarin pastoraal werker 
Elly Bus voorgaat. Daarnaast vindt de uitvaart van twee parochianen elders plaats. Vrijwel alle uit-
vaarten zijn in besloten kring met een beperkt aantal bezoekers.  
 

Rouwkoor Vrangendael 
 
In de periode maart 2020 tot juni 2021 mocht het koor niet zingen. Daarna wijzigden de richtlijnen 
voortdurend betreffende wel of niet zingen en het aantal toegestane zangers. Alle, veelal besloten, 
uitvaarten in 2021 vonden plaats zonder uitvaartkoor Vrangendael. 
Het rouwkoor Vrangendael heeft geen eigen leden meer. Een koor of ondersteunende volkszang 
is nog steeds mogelijk. Als er zangers gevraagd worden zal er een beroep worden gedaan op (le-
den van) andere koren. Bijvoorbeeld het parochiekoor van Vrangendael St. Joseph of Canticorum 
vanuit de binnenstad (via pastoor RM). De cantoren van Vrangendael kunnen als cantor of als so-
list samen met een organist zorgen voor een muzikale bijdrage aan een uitvaart. Zij zijn ook be-
schikbaar voor andere vieringen: herdenkingsviering, jubileum, huwelijk, ziekenviering, enz. waar-
voor voorheen het rouwkoor werd ingezet. Zie hiervoor de werkgroep: cantoren/organisten (con-
tactpersoon: Hans Nieuwkamp) voor de beschikbare cantoren en organisten. 
Per oproep wordt bekeken hoe kan worden voldaan aan de muzikale invulling.  
(Miryan Riswick) 
 

Vesperviering 
 
De werkgroep vesperviering is eind 2020 opgeheven. 
(Elly Bus-Linssen) 
 

Gezinsvieringen 
 
De werkgroep gezinsviering (die naast Elly Bus-Linssen momenteel nog uit één ander lid bestaat, 
nl. Lieke Helmes,) bereidt dit jaar twee vieringen voor. De eerste, met het thema ‘Grote voorbeel-
den’, besteedt aandacht aan St. Franciscus, St. Maarten en St. Willibrord. Deze viering vindt plaats 
als extra weekendviering op zaterdag 6 november om 18.00 uur, en is tevens de dankviering voor 
de communicantjes van 2021.  
De gezinsviering op kerstavond vindt vanwege de coronabeperkingen plaats zonder kerkgangers. 
Alleen wie meewerkt aan de viering is dan aanwezig. Het is erg fijn dat deze viering gestreamd kan 
worden, al voelt het vieren in een bijna lege kerk wel kaal aan. Er zijn toch behoorlijk wat kijkers / 
betrokkenen in de huiskamers. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
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Kindje wiegen 
 
De viering van het Kindje wiegen is in 2021 wederom wel voorbereid. Maar helaas kan deze vie-
ring vanwege de coronapandemie weer niet doorgaan. Het ensemble bestaande uit enkele jonge-
ren (Evelyne Fraats, Vera van Kaam, dwarsfluit en Yasmine Fraats, fagot), dat zou zorgen voor 
een mooie muzikale omlijsting en begeleiding van de liedjes wordt dus afgebeld. 
 

Taizéviering 
 
De werkgroep Taizéviering bereidt dit jaar drie vieringen voor, in juni, oktober en december. De 
laatste van deze geplande vieringen, in de Advent, kan jammer genoeg niet plaatsvinden vanwege 
noodzakelijke coronamaatregelen. Misschien kan het betreffende draaiboek volgend jaar wel ge-
bruikt worden in de Advent? 
(Elly Bus-Linssen)  
 

 
 
Werkgroep Oecumenische vieringen 
 
Zie bijlage Oecumene en interreligiositeit, pagina 40. 

 

Info m.b.t. Doop, Eerste Communie en Vormsel 
 
Er zijn in 2021 drie kinderen gedoopt. 
Er is 1e communie gevierd op zondag 26 september met 22 communicantjes. Vormsel: 14 
vormelingen, met als vormheer deken Ed Smeets. 

Zie ook bij werkveld Catechese, pagina 22 e.v. 
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6.  Werkveld Catechese 
 
 

Kindercatechese 
 

Doop 
 
De doopgroep is niet actief geweest in 2021 en is met dank aan de dames officieel ook opgeheven 
op 28 okttober 2021 met een afscheidsbijeenkomst bij Paula Walschot.  
Er zijn wel drie dopelingen geweest in 2021 met doopvieringen met pastoor Rob Merkx, zonder 
actie door de doopgroep.  
(Paula Walschot) 
 

Eerste Communie 
 
In het jaar 2021 is het project van de 1e communie al meteen verlaat door het feit dat er in het na-
jaar ervoor geen informatieavond gehouden kan worden vanwege corona. Wel is er een eerste 
inventarisatie van mogelijke communicantjes geweest. En in de-
cember is door de stuurgroep 1e communie en het (nieuwe) pas-
torale team besloten dat kapelaan Ranil Weerawarna op zijn ma-
nier de lessen gaat geven op de scholen of eventueel na school in 
het kerkzaaltje. Het is dan de bedoeling dat er op Pinkstermaan-
dag 24 mei één of twee communievieringen worden gehouden.  
De hele winter is er echter geen fysieke informatiebijeenkomst 
mogelijk. Het blijkt dat het programma dat we in gedachten had-
den niet haalbaar is door de coronapandemie. Lessen kunnen 
niet gestart worden. Begin maart wordt er toch maar een online 
infoavond gehouden.  
Dan is het plan inmiddels omgegooid. De communiedatum wordt 
verschoven naar zondag 26 september. Na de meivakantie zal 
Elly Bus-Linssen - met steun van enkele hulpouders - aan de 22 
communicantjes zes communielessen geven met als basis, maar 
met aanpassingen, het bekende project ‘Door de poort’. De kape-
laan is dan in Sri Lanka vanwege zijn priesterwijding. Door de om-
standigheden is er geen CCWG (=Centrale Communie Werk-
Groep) gevormd, maar zorgt de stuurgroep 1e communie met daarin Jac Peeters, Chantal Schur-
kens, Désirée Walta en Elly Bus-Linssen voor de hele organisatie. Veel informatie gaat dit jaar via 
e-mail naar de ouders. Omdat het parochiehuis niet meer beschikbaar is, en het Kruispunt ook in 
het kerkzaaltje wordt gehouden is er overleg over de woensdagen dat er communielessen zijn in 
het kerkzaaltje. De organisatie van het Kruispunt heeft begrip voor de situatie en schuift op die 
woensdagen naar de maandagmiddag. Inhoudelijke ouderavonden zijn er dit jaar door de omstan-
digheden ook niet. 
Na de zomervakantie gaat het project dan verder met generale repetities. 
Ouders zorgen ervoor dat de kerk tijdens de 1e communieviering mooi versierd is. Kapelaan Ranil 
is bij één van de repetitiedagen ook aanwezig en gaat op 26 september met Elly voor in de beide 
eucharistievieringen. Er kunnen met de anderhalve meterregel minder gasten dan vóór de coro-
napandemie de viering bezoeken. Maar er is plek voor het eigen gezin van elke communicant, de 
grootouders en een paar andere gasten. 
De gezinsviering van begin november is dan meteen ook de dankviering voor de communicantjes. 
We nemen afscheid van Désirée Walta, die nu haar kinderen ouder worden, de binding met de 
basisschool minder ziet worden en daarom geen vertegenwoordiger van de ouders van basis-
school Lahrhof meer wil zijn in het communieproject. Dank je wel voor je inzet! Het nieuwe 
projectjaar start voor de kleinere stuurgroep vrijwel meteen na de viering van 26 september met de 
planning van de volgende informatieavond. Die wordt op 18 oktober in de kerk gehouden waar de 
ouders op afstand van elkaar kunnen zitten. Er zijn veel aanmeldingen voor 2022 (uiteindelijk 39 



 
23 

 

zo blijkt later). Gelukkig kan er dit jaar wel een CCWG worden gevormd, die in november zelfs 
fysiek in het kerkzaaltje kan samenkomen. De tweede vergadering in december is dan door de 
oplopende besmettingen weer via Teams. Met deze werkgroep van ouders van communicantjes 
ontstaat er een breder gedragen project, en dat is voor alle betrokkenen waardevol. 
(Elly Bus-Linssen) 
 

Vormsel 
 
De voorbereiding van de vormelingen wordt, mede vanwege de vermindering van uren van de pas-
toraal werker in 2021 en de inmiddels veranderde leiding van onze parochie, in 2021 in samenwer-
king met de nieuwe kapelaan Ranil Weerawarna gepland. De werkgroep bestaat dit jaar uit Yvon-
ne de Bruin, Elly Bus-Linssen en Ranil Weerawarna.  
De kapelaan zal, zo is dan de verwachting, begin 2021 de eerste lessen gaan geven. Maar de 
coronapandemie zorgt ook dit jaar voor een kink in de kabel. De lessen worden telkens weer een 
paar weken uitgesteld. De eigen viering kan niet doorgaan. De beoogde vormseldatum 10 april 
wordt verzet naar 10 juli. En verder is de kapelaan in het voorjaar een tijd niet beschikbaar vanwe-
ge zijn wijding in Sri Lanka. De lessen kunnen half mei eindelijk starten. Ze worden door de om-
standigheden toch door pastoraal werker Elly Bus-Linssen gegeven. Als basis voor de lessen wor-
den wel de door de kapelaan reeds klaargemaakte lesboekjes gebruikt. Om het allemaal zo coro-
naproof mogelijk te doen, vinden de lessen in de kerk zelf plaats in plaats van in het kerkzaaltje, de 
kinderen zitten verspreid in de kerk. De liederen van de viering worden in de lessen ingepast en 
ook inhoudelijk besproken. Twee vormelingen blijken het heel leuk te vinden om de zang van 
enkele liederen voor te zingen en bij de andere liederen zingen alle vormelingen mee vanaf hun 
zitplaats in de kerk. Het wordt een besloten vormselviering met vooraf afgesproken bezoekers 
vanuit de gezinnen en familieleden van de veertien feestelingen. De vormheer is deze keer deken 
Ed Smeets. 
In november 2021 is er dan een informatieavond voor de vormelingen die in 2022 gevormd gaan 
worden. De kapelaan zal aan de twaalf kandidaten die zich opgeven nu wel de lessen gaan geven 
en Elly zal wat meer op de achtergrond zijn. Yvonne de Bruin wordt nu in haar plaats de contact-
persoon voor de vormselwerkgroep. 
(Yvonne de Bruin) 
 
Volwassenencatechese 
 

Huwelijk 
 
De kerkelijke huwelijksvoorbereiding wordt door de pastoor gedaan in samenhang met het opstel-
len van de huwelijksliturgie. In 2021 zijn er geen kerkelijke huwelijk-inzegeningen. 
 

De Steppe 
 
Wat gebeurde er in de Steppe in 2021?  
Corona heeft grote gaten geslagen in het ritme 
van onze Steppebijeenkomsten. Via de Step-
peberichten hebben we het contact en de on-
derlinge inspiratie proberen vorm te geven. 
Bovendien hebben we enkele malen de ruimte 
gecreëerd voor ontmoeting en gesprek. 

2 juni ‘Ik geloof. Wat geloof ik?’  
Na lange (corona)tijd weer een herneming van 
de Steppegesprekken. ‘ 
Over de spanning tussen ‘ons geloof’ en ‘mijn 
geloof’. In de kerk beginnen we de gezamen-
lijke geloofsbelijdenis altijd met: “Ik geloof”. Maar dekt dat wel de lading van jouw / mijn geloof? 
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1 september ‘Belijden en Geloven – Is wat wij belijden dat wat wij geloven?’ 
Een diepgaand gesprek over de spanning tussen het traditionele Credo en de geloofsuitingen in 
eigentijdse geloofsbelijdenissen. Onder de naam Jezus Gedenken werd aan het begin van de 
bijeenkomst een meditatief moment ingebouwd. 

 
20 november  ‘Bidden – Stilstaan bij wat ons raakt in het leven' 
Hoe bidden we? Bidden als een zoektocht naar onszelf en onze verhouding tot het mysterie. Tot 
God in ons en om ons heen.  

Een afspraak die we tot dit jaar moesten laten liggen is die van een actieve meditatie over het 
Wees Gegroet.  
(Meindert Muller) 
 

Gespreks-Bezinningsgroep 
 
Er zijn in dit jaar geen bijeenkomsten meer geweest. Bijna alle leden zijn gestopt na dat Piet pas-
toor er geen deel meer heeft gehad. 
(Ange Vael) 
 

Kruispuntgesprekken 
 
De Kruispuntgesprekken vonden plaats op 26 maart, 7 mei, 25 juni, 20 augustus, 1 oktober en 12 
november. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. 
(Meindert Muller) 
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7.  Werkveld Diaconie 
 
 

Herbergmaaltijd  
 
Door de beperkingen die de overheid oplegde om de corona pandemie te beteugelen, was er maar 
twee keer een maaltijd in 2021 en wel in oktober en  november. 
Op 6 oktober werd afscheid genomen van Wilma Moelker wegens verhuizing. Gedurende18 jaar 
had zij tezamen met haar ouders de maaltijden bereid. Op diezelfde dag werd kennis gemaakt met 
Janneke Oskamp die het stokje ging overnemen. De hervatting was van korte duur want in novem-
ber ging de samenleving weer op slot. 
(Jo Beckers) 
 

Hulpbieders Hulp in Praktijk (HiP) WM 
 
Situatie is in 2021 niet veranderd: 
Deze hulporganisatie werkt vanuit de parochies van de Westelijke Mijnstreek. Protestantse ge-
meentes doen niet meer mee in dit samenwerkingsverband. 
Het is gebleken, dat onze parochianen ouder worden. In de diaconie helpen veel mensen elkaar 
en andere parochianen, zodat het minder mogelijk is ook nog buiten de parochie te helpen. 
Daardoor is onze hulpbieders groep bij HiP WM geslonken van 7 tot 3 hulpbieders. Met z’n drieën 
hebben wij wel de handen vol, maar in de coronatijd komen minder nieuwe vragen. 
De helpdesk van HiP WM, telefoonnummer 046 4262727, is bereikbaar op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Buiten deze uren kunt u de vraag inspreken via de voicemail, 
u wordt dan teruggebeld. 
Een andere mogelijkheid is hulp vragen via de website: www.hipwestelijkemijnstreek.nl 
(Marjatta Touw) 
 

Het Kruispunt 
 
Ook 2021 stond in het teken van Corona. Lange periodes moesten we, tot groot verdriet van onze 
gasten, gesloten blijven. Toch konden we in totaal nog 735 bezoekers begroeten. 
De dinsdagochtenden werden goed bezocht. Gelukkig ook weer door onze gasten van Daelzicht. 
We hadden als extra activiteiten: 

6 juli  Lezing door Jan Bovend’eerd “Hoe Olympisch zijn de Spelen” 
28 september  Presentatie “75 jaar Oratoriumvereniging Sittard” 
26 oktober  Optreden Paul van Loo, met o.a. liedjes van Herman Veugelers 
23 november  Optreden met als titel “Muller en de Vries maken er een podje van” 

In verband met de te houden afstand werden genoemde activiteiten in de kerk gehouden. 
De workshops op de woensdagmiddag konden helaas nog steeds niet plaatsvinden i.v.m. de te 
houden 1,5 meter afstand. De dames brachten echter zelf een knutselwerkje mee en er werd ge-
zellig gekletst. 
 
De kruispuntvrijwilligers zijn 3x bijeen geweest en wel op 5 juli, 6 september en 1 november. 
(Carina Sterk) 
 

Stuurgroep diaconie 
 
Evenals verleden jaar kwam de stuurgroep ook dit jaar slechts 5 keer in vergadering bijeen. Ook 
nu weer was de corona pandemie de spelbreker.  
De door de overheid ingestelde lockdowns betekenden dat gedurende langere tijd de activiteiten 
van Het Kruispunt en Herbergmaaltijd tweemaal onderbroken moesten worden. Voor de deelne-
mers was dat een zeer onplezierige ervaring. 

http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl/
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De inzamelingsacties voor de voedselbank konden, zoals gepland drie keer met succes gehouden 
worden. Ook de vastenactie en de adventsactie voor Solidaridad vonden “normaal” doorgang. 
In december werden 12 kerstpakketten bij parochianen bezorgd. 
In de samenstelling van onze stuurgroep, bestaande uit 9 personen, vonden geen veranderingen 
plaats.  
(Jo Beckers) 
 

Vrede en Ontwikkeling 
 
Vastenactie, adventsactie en vredesweek zijn de belangrijkste pijlers. 
Daarnaast hebben Marianne Boselie en ik een lichtjestocht gehouden van Sittard naar Roermond 
i.h.k.v. soepelere regelingen voor vluchtelingen. Er is uiteindelijk een petitie aangeboden aan de 

regering hierover. 
De wandelingen waren uit het hele land 
met als einddoel Den Haag. 
Ook hebben we een brief aan Mevrouw 
Kaag gestuurd hierover en geen enkele 
reactie ontvangen. 
(Jan Wetzeler)  

 

 
Ziekendienst Vrangendael Stadbroek 
 
Bij de Zieken- en Ouderendienst zijn geen bijzondere dingen te melden dit jaar. Wegens corona is 
het moeilijk geweest veel mensen te bezoeken. 
Hopen dat het volgend jaar weer anders wordt. 
(Bep Westgeest) 
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8.  Werkveld Organisatie en communicatie 

 
 
Parochiecentrum en parochiecentrumvrijwilligers 
 

De dagelijkse werkzaamheden van Annelies Bergman als gastvrouw en administratief medewerker 
zijn in januari 2021 overgenomen door Miryan Riswick (dinsdag- en vrijdagochtend) en een vrijwil-
ligersgroep; afwisselend Elly Wetzeler, Marlies van der Pas, Marianne Beugels van der Mast, Jan 
van Eijs en Wil Schmeits op woensdagochtenden.  

De openingstijden zijn sinds januari 2021 beperkt: van 5 naar 3 ochtenden. Wat voorheen in 20 à 
25 werkuren gedaan werd moet nu in ca 8 uur. De vanwege corona verplichte aanmeldlijsten bij-
houden was een enorme belasting voor het PC.  
Een aantal werkzaamheden van Annelies zijn overgeheveld naar o.a. Elly Bus, Hans Hermans, Ad 
Janssen en de werkgroepen. Er zijn nieuwe taakverdelingen en informatiestromen ontstaan. Waar 
nodig worden die nog bijgesteld. Ondanks ‘corona’ bleef het PC steeds geopend en bereikbaar.  

Bij het parochiecentrum kunt U terecht voor alle zaken die verband houden met de administratie 
van de parochie. Hierbij kunt u denken aan bestellen van misintenties, aanvragen van doopbewij-
zen, in- en uitschrijvingen van parochianen, aanvragen van een doop, huwelijk of uitvaart, het 
reserveren van vergaderruimtes. Ook kunnen alle werkgroepen van de parochie op het parochie-
centrum terecht voor informatie en vragen. Vragen worden direct beantwoord of u wordt doorver-
wezen naar de juiste persoon. U kunt, liefst per mail, kopij inleveren voor “Deze Maand”, het 
parochieblad dat 1 x per maand uitkomt. Kopij wordt doorgegeven aan Elly Bus en Hans Hermans, 
zij zorgen voor de redactie en vormgeving van het 
parochieblad. Verder bent u tijdens openingstijden 
altijd welkom voor een kopje koffie. 
 

Overig – computer:  
Diverse malen is er onderhoud geweest aan de 
computer. Hardware en software. Veel dank aan 
Toine Schippers voor zijn hulp bij vragen en het 
oplossen van storingen. Er is een nieuw modem 
geplaatst en apparatuur voor signaalversterking bij 
bijvoorbeeld livestreams.  
(Miryan Riswick) 
 

Werkgroep Website 
 
In 2021 is de structuur van de website niet wezenlijk veranderd. Frank van der Pas actualiseert de 
website: 
* wanneer er bijzondere vieringen en bijeenkomsten zijn, worden de data hiervan via de website  

bekendgemaakt. 
*  eens in de maand wordt het parochieblad Deze Maand op de website geplaatst. 
*  indien beschikbaar wordt de overweging/preek op de site gepubliceerd. 
*  de fotoreportages van bijzonderheden in de parochie die Hans Hermans maakt, worden op de  

fotopagina van de website geplaatst. 
*  de inhoud van de vaste teksten op de website wordt waar nodig bij de tijd gebracht. 
De werkgroep, die bestaat uit Frank van der Pas, Hans Hermans en Elly Bus, komt af en toe bij 
elkaar om aanpassingen door te spreken. 
(Frank van der Pas) 
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9.  Werkveld Onderhoud en beheer 
 
 

Algemeen 
 

Voor O&B was ook 2021, mogelijk mede a.g.v. corona  t.a.v. onderhoud  een relatief rustig jaar.  
Wel is dit jaar weer begeleiding gegeven aan  repetities (harmonie St Joseph) en enkele concer-
ten. 
Het merendeel was evenals in 2020 geannuleerd vanwege de corona beperkingen. 
 

Kerkgebouw 
 

Het dak 
De dakbedekking  van het lage kerkdak is al jaren in zeer slechte staat. Niettemin slechts 2 lekka-
ges, een in febr. en een in december.  
Het lage dak word flink bezocht door vallende bladeren en naalden. In het voorjaar het hele dak 
schoon geblazen. Niettemin de afvoeren weer diverse keren schoon moeten maken. 
Diversen 
-  In het voorjaar is de voormalige bloemenstrook voor de kerk met gras ingezaaid, zodat daar  

geen onderhoud meer is. 
-  Door de teruggang in de openingstijden van het parochie centrum is t.b.v. het sleutelbeheer  

daar onder de “valpijp” een sleutelkastje geplaatst. 
-  In het kerkzaaltje maakte de boiler intern kortsluiting en is vervangen. 
-  Na buitengewone regenval kwam er water op de vloer vanuit de hal in de kelder. Diverse zaken  

van de bloemsiergroep die daar op de vloer stonden waren dus nat, maar gelukkig geen grote 
schade. Voorzieningen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. 

-  Verder waren er natuurlijk de nodige kleinere zaken, die zorg vroegen, zoals bijv. 2 verstopte  
Afvoeren van wasbakken. 

- Voorts de periodieke vervanging van defecte lampen in het plafond van de kerkzaal samen met  
dhr. Dingelstadt. 

 

Kerststal 
 

A.g.v. de corona beperkingen is ook dit 
jaar de kerststal, door de vaste groep, 
opgebouwd zonder het pannendak. Zag 
er toch heel aardig uit en droeg zeker bij 
aan de sfeer in de diverse vieringen. 

Ten behoeve van de streaming van de 
gezinsviering op kerstavond zijn er drie 
signaal versterkers geplaatst. Dankzij de 
medewerking van dhr. van den Berg, be-
woner van nr. 4, functioneerde het naar 
behoren. Het op advies van Online (gra-
tis) vervangen van het modem gaf hier-
voor onvoldoende soelaas. 
 

Pastorie / Parochiehuis 
 

Beide panden zijn maar minimaal in gebruik geweest en vervolgens is besloten over te gaan tot 
verhuur. Onderhoud en Beheer heeft daar geen bemoeienis mee. 

Rest mij de verschillende vrijwilligers die ook dit jaar weer aan het bovenstaande hebben bijgedra-
gen hartelijk te danken voor hun medewerking en inzet. 

(A Janssen, Onderhoud en Beheer) 
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COOV (de Commissie voor het Organiseren van Orgelactiviteiten in Vrangendael) 

De COOV heeft, als uitvoerend orgaan van de Stichting Orgelkring Vrangendael/Sittard, ondanks 
alle corona-perikelen, toch het een en ander kunnen verzorgen. De activiteiten stonden mede in 
het licht van het feit dat op 6 november 2021 het orgel (alweer) 10 jaar eerder volledig gerestau-
reerd was. Te vermelden is:  

• Op 3 juli werd een orgelconcert in het kader van het Orgelfestival Limburg verzorgd 

door Hans Leenders, Ricarda Schumann, en Elke Janssens. Hiervan werd een samen-

gevatte video-opname uitgezonden door streekomroep BieOs. 
• Op 8 augustus werd het slotconcert van het Orgelfestival Limburg verzorgd door Pieter 

Dirksen en Quirine van Hoek. Van dit concert werd de volledige videoregistratie uitge-

zonden door streekomroep BieOs. 
• Op 11 september werd in het kader van de Open Monumentendag/Nationale Orgeldag, 

en in samenwerking met de Orgelkringen van Geleen en Limbricht, een orgelmatinee 

verzorgd opeenvolgend op de drie orgels. Op ons orgel werd gespeeld door Liene Ma-

derna. 
• Op 14 november werd door BieOs, in het radioprogramma Partimento, aandacht be-

steed aan ons barokorgel en het programma van 27 november, middels een interview 

met Hans Nieuwkamp. 
• Op 27 november werd een Adventsconcert verzorgd door niemand minder dan Ton 

Koopman. Over dit concert is het volgende te vermelden: 
o Er werd een radio-opname gemaakt en uitgezonden door L1 
o Er werd een video-opname gemaakt door JLGsoft, die ook de opnames voor 

BieOs had verzorgd. 
o Een aantal bij (de restauratie van) het orgel betrokkenen hebben tijdens de pau-

ze tussen repetitie en concert, onder genot van brood en soep, kennis mogen 

maken met dhr. Koopman. 
• Voorafgaand aan het concert van Ton 

Koopman werd het orgel noodzakelijker-

wijs opnieuw en volledig gestemd door 

de firma Verschueren. Daarmee kunnen 

we weer een aantal jaren vooruit.  
• Na het concert van Ton Koopman werd 

aan hem het eerste exemplaar uitgereikt 

van een volledig nieuwe brochure over 

het orgel, die door de Stichting verzorgd 

is. Daarin zijn de nieuwste inzichten over 

de geschiedenis van het orgel opgeno-

men (mede als gevolg van een speurtocht door Ren Lantman en Hans Nieuwkamp in 

de archieven van het klooster Soeterbeeck, waar het orgel van 1769 tot 1954 heeft ge-

staan). 
• Aan alle musici van vorig en dit jaar werd het boek van Maarten ’t Hart, getiteld “De 

Nachtstemmer” uitgereikt. Een aanrader voor iedereen die iets met muziek en orgels 

heeft. Dank aan degene die ons daarop tipte tijdens de koffie/thee nazit in het kerkzaal-

tje. 

Als COOV willen we allen bedanken die voor en achter de schermen hebben meegewerkt aan het 
realiseren van de activiteiten. Foto’s van de activiteiten staan op de website. Wie nog eens de con-
certen en uitzendingen wil beluisteren/bezien kan zich bij Hans Nieuwkamp melden voor nadere 
informatie. 
(Hans Nieuwkamp) 
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10.  Werkveld Dienstverlening 
 
 
Koffiegroep 
 
Pinksterzondag hebben we namens de koffiegroep een attentie aan de kerkgangers aangeboden. 
Er waren voor verse cakejes gezorgd en een zakje koffie erbij. Dat we aan de mensen denken en 
dat ze lekker moeten genieten van de koffie. 
Zondag 25 juli heeft de koffiegroep het kerkbestuur geholpen bij de 1e mis van Ranil Weerawarna, 
de nieuwe kapelaan in Sittard, met het schenken van koffie, thee en fris en een plakje cake. 
Het was fijn, dat de kerkgangers elkaar weer konden spreken. 
Zondag 5 september heeft de koffiegroep geholpen bij de mis voor Piet Verhagen.  
Op 7 september is de man van Marjatta gestorven. Namens de koffiegroep hebben we haar een 
bloemetje gestuurd, om haar veel kracht en sterkte te wensen. 
Zondag 12 september is de koffiegroep weer gestart met koffie schenken in het kerkzaaltje. 
Dit was een beetje een feestje. Voor de vlaai werd gezorgd. 
Op 29 september heeft de koffiegroep geholpen met koffie schenken bij de Parochie jaarvergade-
ring.  
Op 14 oktober hebben we met de koffiegroep geholpen bij de uitvoering van het 75-jarig Orato-
riumkoor in onze kerk. Het was een mooie uitvoering. 
Na een oproep vanuit de koffiegroep voor extra assistentie, heeft Yvonne de Bruin aangegeven, 
dat ze graag wilt meehelpen. Daar zijn we heel blij mee. 
Op 17 oktober is Dhr. Piet Vael overleden. Dhr. en Mevr. Vael waren vaste koffiegangers na de 
mis. Namens de koffiegroep hebben we een kaartje gestuurd. 
Op 10 november hebben we namens de koffiegroep besloten om voorlopig geen koffie en thee 
meer te schenken na de mis. We vinden het onverantwoord en te riskant, nu het aantal Corona 
besmettingen zo oploopt. 
(Angelique Fraats) 
 

Vrijwilligers poetsgroep kerkgebouw 
 
Vanwege corona maatregelen was dit jaar het kerkbezoek zeer beperkt. Ook de neven activiteiten 
vonden weinig doorgang. Hierop is het onderhoud van het gebouw ook afgestemd.  
De samenstelling van de groep is gelijk gebleven. Wel moeten we sinds oktober (voorlopig) de 
hulp van de vaste kracht Truus Roelofsen missen. 
Door een val, met als gevolg fysieke problemen, kan zij geen werkzaamheden verrichten. Haar 
taak wordt momenteel opgevangen door de dames van de werkgroep. 
(Paula Walschot) 
 

Kerktaxi 
 
In het jaar 2021 is er geen enkele vraag geweest naar de kerktaxi i.v.m. corona. 
(Jan Wetzeler) 
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11.  Financieel verslag 

 
Financieel verslag door de penningmeester van het Kerkbestuur. 
Onderstaand treft u een gecomprimeerd overzicht aan van de financiële resultaten over het jaar 
2021. Tevens zijn de vergelijkende cijfers over de twee voorgaande jaren vermeld. 
 
INKOMSTEN          2021      2020      2019 

Kerkbijdragen          26.411     32.451     32.666 
Collectes             8.942       9.937         20.837 
Legaten en giften              12.672        9.684         8.021 
Subsidies              3.898         2.934       3.434 
Rouwdiensten/misintenties        4.804       5.138       6.599 
Eerste Communie/Vormsel         3.684          197       1.605 
Diversen (o.a. verhuur)           8.743       1.174           1.681 
Onttrekking uit Reserve            13.576     24.406     27.247      

               ______     ______     ______  
TOTAAL                  82.730     85.921              102.090 
 

UITGAVEN 

Instandhouding Kerk/Pastorie       17.790     18.032     21.467  
Diaconie                        365                525            325      
Liturgie                   1.566        7.140     10.755  
Catechese/kerkopbouw                       0                0               0   
Kerkbestuur/salarissen           26.919      46.025     51.288  
Parochiehuis               26.272           2.315       3.184  
Bisdom                    9.818       11,884     15.071  
                    _______    _______    ______  
TOTAAL                                                    82.730      85.921       102.090  
 

TOELICHTING BIJ DE GEPRESENTEERDE CIJFERS OVER 2021 

* De vaste kerkbijdragen door de parochianen zijn dit jaar met € 6000 afgenomen voornamelijk  
door overlijden van parochianen  

* Het bedrag aan collectegelden is nog iets gedaald t.o.v. het eerste coronajaar. 
* Het aantal gezinnen dat een vaste bijdrage betaald is thans 160 en de gemiddelde bijdrage is  

€ 165 per jaar 
* Het aantal rouwdiensten in de kerk neemt gestaag af. 
* Dankzij enkele gulle parochianen is het bedrag aan giften met € 3000 toegenomen 
* Doordat i.v.m. corona de Eerste communie en de toediening van het vormsel zijn verschoven  

van 2020 naar 2021 zijn de inkomsten in dit jaar twee keer zo hoog als normaal. 
* In de loop van 2021 zijn de panden Burgemeester Schrijenstraat 2 en 4 verhuurd waardoor er  

nu maandelijks € 1400 aan huur binnenkomt. 
* Onder Kerkbestuur/salarissen is de bijdrage aan de SPD (Stichting Pastorale Dienstverlening)  

opgenomen. Verder is de betaalde kracht op het parochiecentrum vervangen door een vrijwil-
ligster. 

* Het grote bedrag besteed aan het parochiehuis is voor de renovatie om verhuur mogelijk te  
maken. 

* Er moest € 13.576 onttrokken worden aan de algemene reserve om de exploitatie sluitend te  
krijgen. 
(Jan Barendse)  
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Bijlagen 
 
 

Bijlage 1:  Samenstelling Kerkbestuur en Pastoraatgroep 
 
 

K e r k b e s t u u r  P a s t o r a a t g r o e p 

 
Voorzitter Pastoor Merkx 
 
 
Vice-voorzitter T. Brouwer 
 
Secretaris P. Hilkens 
 
 
Penningmeester D. Barendsz 
Administrator J. Barendse 
 
 
Pastoraatgroep J. Peeters 
 
 
Huishoudelijke dienst A. Janssen 
 
 
Onderhoud en beheer A. Janssen 
 
 
Projecten D. Barendsz 
 

  
Voorzitter Pastoor Merkx 
 
Pastoraal werker E. Bus-Linssen 
 
 
Vice-voorzitter J. Peeters 
 
 
Secretaris M. Touw 
 
 
Aandachtsveld 
   Liturgie E. Bus-Linssen 
 
 
Aandachtsveld 
   Catechese J. Peeters 
 
 
Aandachtsveld 
   Diaconie M. Touw 
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Bijlage 2:  Taken en verantwoordelijkheden van Kerkbestuur en Pasto-
raatgroep 

 
 
Het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep zijn er niet omwille van zichzelf, maar bedoeld om de pas-
torale dienst in de parochie mogelijk te maken. Het zijn twee onderscheiden organen binnen de 
parochie, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid, maar nauw met elkaar samenwerkend 
en elkaar aanvullend en ondersteunend. 
 

Kerntaken Kerkbestuur 
• Stelt het beleid binnen de parochie vast, mede op advies van de Pastoraatgroep. 
• Schept materiële mogelijkheden om de pastorale dienst te kunnen vervullen d.m.v. financiën, 

gebouwen en roerende middelen. 
• Zorgt voor personeel / medewerkers. 
• Vertegenwoordigt de parochie naar buiten, zowel binnen-,  als buitenkerkelijk. 
• Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale parochiegebeuren. 
 

Kerntaken Pastoraatgroep 
• Draagt zorg voor alle aspecten van het dagelijkse pastoraat. 
• Geeft leiding aan de uitvoering van de pastorale werkzaamheden. 
• Adviseert het Kerkbestuur over het te voeren pastoraal beleid. 
 

Relatie Kerkbestuur en Pastoraatgroep 
Kerkbestuur en Pastoraatgroep zetten zich gezamenlijk in voor het pastoraat in de parochie. In een 
open overleg tussen beide wordt sturing gegeven aan alle activiteiten. Om dat te bereiken zijn er 
de volgende voorzieningen getroffen: 
• Binnen het Kerkbestuur heeft naast de pastoor (die uit hoofde van zijn functie formeel voorzitter 

is van zowel Kerkbestuur als Pastoraatgroep) een lid van de Pastoraatgroep zitting in het 
Kerkbestuur. 

• Bij het voorbereiden van belangrijke of zware beleidsadviezen door de Pastoraatgroep kunnen 
een of meerdere Kerkbestuurleden betrokken worden of wordt anderszins tussentijds overlegd. 

• Bij de besluitvorming in belangrijke aangelegenheden kunnen ook andere Pastoraatgroepleden 
dan die reeds zitting hebben in het Kerkbestuur betrokken worden, of wordt anderszins 
tussentijds overlegd. 

• Tussen beide organen worden de notulen uitgewisseld om elkaar op de hoogte te houden. 
• Om de communicatielijnen kort te houden wonen de leden van de Pastoraatgroep sinds Corona 

de vergaderingen van het kerkbestuur bij. Indien nodig worden extra bijeenkomsten gehouden.  
 

Relatie Kerkbestuur en Pastoraatgroep met de werkgroepen 
Een goede relatie van Kerkbestuur en Pastoraatgroep met de werkgroepen is belangrijk. Om dat te 

realiseren zijn de volgende voorzieningen getroffen: 
• Binnen de Pastoraatgroep is per werkveld, liturgie, catechese en diaconie, één lid als coördi-

nator aangewezen dat inhoudelijk deskundig is op het hem/haar toebedeelde werkveld. 
 Hij/zij is aanspreekbaar voor de vrijwillige medewerkers betreffende inhoudelijke zaken; hij/zij 

initieert, inspireert en motiveert de vrijwilligers, signaleert en coördineert. 
 Op basis van hun ervaringen, afgezet tegen hun professionele deskundigheid dragen ze bij aan 

de beleidsvoorbereiding op het terrein van dat werkveld. 
• De coördinator vanuit de Pastoraatgroep stemt af met het Kerkbestuur.  
• Rond belangrijke thema’s en vraagstukken die van groot belang zijn voor de parochie zullen 

bijeenkomsten gehouden worden waaraan naast de relevante werkgroep(-en), Kerkbestuur en 
Pastoraatgroep zullen deelnemen. 

• Eens per jaar is er een overleg van de Pastoraatgroep met de contactpersonen van de paro-
chiële werkgroepen, waaraan ook enkele leden van het Kerkbestuur deelnemen.  
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 Bijlage 3:  Parochievertegenwoordiging 
 
 

  Bijeenkomst / activiteit           Vertegenwoordiging 
 
 

 
Dekenaal Pastoraal Beraad 
(voor Pastores, Diakens en Pastoraal werkenden) 
 

 
Rob Merkx, Elly Bus–Linssen en 
Ranil Weerawarna 

 
Dekenale Raad 
 

 
Peter Hilkens 

 
Hulp in praktijk WM (HiP) 
 

 
Marjatta Touw 
 

 
Ontmoetingsavonden Kerkbesturen van  
het Dekenaat 
 

 
Leden van het Kerkbestuur 

 
Overleg met Kerkbestuur van Binnenstad 
 

 
Leden van het Kerkbestuur 

 
Oecumenische vieringen 
 

 
Theo Ronden 

 
Interreligieus Platform 
 

 
Marjatta Touw en Elly Bus – Linssen 

 
Amnesty International 
 

 
Contactpersoon Henny Veldman 

 
Inloophuis Bie Zefke 
 

 
Contactpersoon Jo Beckers 

 
Faire Trade 
 

 
Contactpersoon Jan Wetzeler 

 
Wijkplatform Vrangendael 
 

 
Marielle Smit voorzitter van het Wijkplatform 

 
Wijksteunpunt de Oase 
 

 
Jo Beckers, Stuurgroep diaconie 

 
Wijkplatform Kemperkoul 
 

 
Contact alleen via hun website 
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Bijlage 4:  Contacten met andere parochies in Sittard 
 
 

Kerkbesturen dekenaat 
 
De afgelopen jaren kwamen de kerkbesturen van het dekenaat regelmatig in een gezamenlijke 
vergadering bijeen om elkaar beter te leren kennen, de mogelijkheden van samenwerking te ver-
kennen en om belangrijke gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken. De laatste jaren zijn er 
echter minder bijeenkomsten. In 2021 vindt er geen bijeenkomst plaats.  
 

Dekenale Raad 
 
In het verleden was er ongeveer drie maal per jaar is er een vergadering van de Dekenale Raad, 
De Raad bestaat uit een afgevaardigde van elk kerkbestuur van het dekenaat. Vast agendapunt is 
‘nieuws uit de parochies’, een uitwisseling van informatie. Tevens is het de plek waar de deken 
informatie kan verschaffen. Na Corona is er op 14 oktober 2021 weer een nieuwe start gemaakt. 
 
Dekenaal Pastoraal Beraad 
 
Het Dekenaal Pastoraal Beraad is niet meer bij elkaar geweest in 2021. 
 

Samenwerking met Binnenstadparochie 
 
In 2021 zijn er geen formele contacten met de Binnenstadparochie. Wel vindt er bij gelegenheid 
informatie-uitwisseling plaats via pastoor/deken Rob Merkx.   
 

Stuurgroep Diaconie 
 
Wij hebben met het Wijksteunpunt vergaderd op 11 mei 2021. We zouden de volgende vergade-
ring hebben op 16 november, maar die is vanwege de oplopende Coronabesmettingen niet door-
gegaan.  
 

Vrede & Ontwikkeling  
 
De werkgroep V & O heeft regelmatig overleg met parochies uit het dekenaat Sittard en uit het 
dekenaat Schinnen over gemeenschappelijke acties, zoals de Advents- en Vastenactie. 
Wegens corona in het jaar 2021 geen contacten gehad. 
 

Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek (HiP WM) 
 
Onze parochie neemt nog dit jaar deel aan HiP WM, een netwerk 
van parochianen en kerkleden die in hun eigen buurt vrijwillig hulp 
bieden aan mensen in nood. In HiP wordt dus samengewerkt met 
andere parochies. 
Jaar 2021 is moeilijk geweest wegens coronaregels.  
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Bijlage 5:  Jaarverslag van pastoraal werkster Elly Bus – Linssen 
 
 

Inleiding 
 
Na mijn heupoperatie begin november 2020 ben ik vanaf januari 2021 weer volledig aan het werk. 
Wel is het zo dat door de financiële situatie (van de Stichting Pastorale Dienstverlening en van de 
parochie) het aantal betaalde uren per week dan is teruggebracht van 18 naar 12. Er moet gezocht 
worden naar een haalbare combinatie van taken die bij dit aantal uren past. Maar nu de eerste 
maanden van het jaar het communie- en vormselproject nog niet kunnen starten is dit aanvankelijk 
geen probleem. Telkens opnieuw wordt daarvan de start uitgesteld. Wel kunnen uitvaarten door-
gang vinden in kleinere kring en zijn er vieringen op zon- en feestdagen waarbij ik één van de 
voorgangers ben. Elke uitvaart vraagt vanzelfsprekend om een zorgvuldige voorbereiding en kost 
uiteraard de nodige tijd. 
Ook zorg ik vanaf januari, na het afscheid van Annelies Bergman, in ieder geval voorlopig, maan-
delijks voor de samenstelling van het parochieblad, dat nu Deze Maand heet. Deze taak kan onze 
nieuwe gastvrouw die als vrijwilliger werkt en veel minder uren aanwezig is niet erbij nemen. Het 
blad is in het kader van het eigen gezicht van de parochie voor parochianen te belangrijk om op dit 
moment er mee te stoppen. 
 

 
 

Communie- en vormselproject 
 
Pas na de meivakantie kunnen de communie- en vormsellessen verantwoord starten. Kapelaan 
Ranil Weerawarna, die sinds het najaar van 2020 in Sittard werkt, zou de vormsellessen ook in 
onze parochie voor zijn rekening nemen nu ik minder uren beschikbaar heb, maar kan vanwege 
zijn priesterwijding in Sri Lanka in die periode niet actief zijn in Sittard. Ik neem de lessen voor de 
veertien vormelingen van hem over. Acht weken, tot aan de vormselviering op 10 juli. Ook het 
communieproject gaat half mei beginnen. De communicantjes gaan zich voorbereiden op hun 1e 
H. Communie in september. Vanwege de beperktere voorbereidingstijd wordt ervoor gekozen het 
traject iets in te korten en te vereenvoudigen. Het project ‘Door de Poort’ blijft daarbij de basis. 
Maar ik geef de lessen deze keer zelf, met een beetje hulp van een ouder, in plaats van dat ik de 
ouders voorbereid zodat zij de lessen kunnen geven. Er is dit seizoen door alle coronatoestanden 
geen echte communiewerkgroep gevormd, maar naast de stuurgroep 1e communie zijn er wel  
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ouders in de weer om de kerk eind september mooi te versieren. Er komt veel op de kleine stuur-
groep neer, maar het gaat allemaal lukken. Al met al wel een heel drukke tijd tot aan de zomerva-
kantie van de scholen en daarna in het begin van het schooljaar tot de twee 1e communievieringen 
op 26 september met in totaal 22 kinderen. Begin november is er op zaterdagavond een gezinsvie-
ring tevens als dankviering en afsluiting van het communieproject voor de gezinnen van deze com-
municantjes.  
In oktober is dan al weer de informatieavond voor de volgende groep communicantjes geweest en 
kan half november de nieuwe communiewerkgroep beginnen met de voorbereidingen voor het 
volgende jaar. Het is fijn weer een en ander met een groep ouders samen te kunnen plannen en 
uitwerken. Er zijn ook veel kinderen (39!) voor het communieproject 2022 aangemeld. We hopen 
dat het project in januari weer enigszins normaal kan beginnen. 
 
Bij het vormselproject 2022 dat in november 2021 start met twaalf vormelingen ben ik minder be-
trokken. De kapelaan gaat nu wel de lessen geven. Ik ben in de vormselwerkgroep meer op de 
achtergrond aanwezig.  
 

En andere activiteiten 
 
Op 5 september kunnen we tenslotte toch – bijna een jaar later dan gepland – echt afscheid 
nemen van onze oud-pastoor Piet Verhagen met een speciale eucharistieviering en daarna ont-
moeting. En de uitgestelde jaarvergadering is op 29 september gelukkig ook mogelijk.  
 
Het is een tegenvaller dat eind november 2021 toch weer maatregelen van kracht worden vanwe-
ge de coronapandemie. Het blijft, zo kunnen we dan merken, onzeker of wat wordt voorbereid aan 
activiteiten en vieringen in de parochie ook echt kan doorgaan. Improviseren is nodig telkens als 
de omstandigheden wijzigen en dat kost extra energie. De vieringen op kerstavond worden afge-
last, alleen de gezinsviering waarin ik om 18.30 uur voorga wordt gestreamd. Het is een woord- en 
gebedsdienst zonder gewone kerkgangers maar wel met enkele meewerkende ouders en kinderen 
en cantor en organist. De vieringen om 11.00 uur gaan door met maximaal 50 kerkgangers.  
 

Tot slot 
 
Dit is het eerste hele jaar van samenwerking met pastoor Rob Merkx en kapelaan Ranil Weerawar-
na. In alle opzichten een ander jaar dan anders. Steeds wisselende omstandigheden door corona, 
minder uren te besteden, andere mensen, en andere mogelijkheden om samen te vieren. Niet 
altijd gemakkelijk, maar wel de moeite waard om er samen het beste van te maken…   
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van dit verslag, graag meer wilt weten over mijn werk of als u 
met mij over iets anders van gedachten wilt wisselen, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd 
om contact met mij op te nemen, via 06-17831958 of buslinssen@gmail.com.  
 
Graag tot ziens in de parochie! 
 
Elly Bus-Linssen, 
pastoraal werker  
Parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph 
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Bijlage 6: Stichting Pastorale Dienstverlening (SPD) 
 
 
De Stichting Pastorale Dienstverlening (SPD) is opgericht in 1983 en heeft ten doel pastorale en 
levensbeschouwelijke diensten te verlenen aan iedereen die zich verbonden voelt met de parochie 
Christus’ Hemelvaart – H. Joseph. Hiertoe stelt de SPD een of meerdere Pastoraal Werkers be-
schikbaar aan deze parochie. 
Sinds 2006 is Elly Bus-Linssen als Pastoraal Werker in dienstverband bij de SPD en levert zij haar 
bijdrage aan onze parochie vooral op het gebied van liturgie, catechese, diaconie met daarbij coör-
dinatie van de verschillende werkgroepen vrijwilligers. Belangrijk daarbij zijn de uitgangspunten 
waarvoor wij graag verwijzen naar de website van onze parochie (www.vrangendael.nl) onder het 
hoofdmenu, de secties ‘Wat ons bezielt’ en ‘Kernwaarden’. 
Als gevolg van de steeds meer beperkte financiële middelen van de SPD moest vanaf  januari 
2021 de dienstbetrekking helaas aangepast worden van 18 naar 12 uren per week.  
Coronamaatregelen en nieuwe bemensing van het pastoraal team, parochiecentrum en vrijwilligers 
zorgden ervoor dat aanpassing van de taken van Elly, in lijn met het aantal minderuren, nog moet 
worden afgesproken. Dit zal in 2022 gebeuren.  
In het jaarverslag van de pastoraal werker – inbegrepen in het eindejaarbericht van de SPD – zijn 
Elly’s werkzaamheden voor de parochie gedetailleerder terug te vinden, volg hiervoor de link:  
https://www.vrangendael.nl/spd 

In 2021 werd 6x vergaderd door het bestuur, waarvan 4x digitaal en 1x met pastoor Rob Merkx in 
de pastorie binnenstad.  

Zoals ook het voorafgaande jaar was steeds het hoofdthema bij deze vergaderingen de toekomst 
van de parochie en in het verlengde daarvan de positie van de Pastoraal Werker met daaraan ge-
koppeld de SPD.  
Daarbij bepalend is het document “Visiedocument doorontwikkeling van kerkgebouw en parochie-
gemeenschap Christus’ Hemelvaart/St. Joseph”, ondersteund door een aanvullende notitie met als 
titel “De route naar de toekomst” en een notitie beschrijvende  4 samenhangende pijlers waarop 
onzes inziens de toekomst van de parochie gefundeerd kan worden. Ook deze pijlers worden in 
ons jaarverslag meer gedetailleerd beschreven. 
Om het visiedocument te lezen volg de link : https://www.vrangendael.nl/spd.htm 

Twee bestuursleden van de SPD hebben zitting in de zgn. Regiegroep. Deze Regiegroep van 5 
personen handelt in opdracht van het kerkbestuur en heeft contact met externe partijen die betrok-
ken zijn bij de nieuwe plannen. 

Door middel van een halfjaarbericht (juni) en eindejaarbericht (november/december) informeert de 
stichting haar begunstigers. In het halfjaarbericht wordt een financiële rapportage van het afgelo-
pen kalenderjaar gegeven en is de begroting voor het lopende jaar opgenomen. Beide berichten 
kunt u lezen als u de link volgt: https://www.vrangendael.nl/spd.htm 

De SPD is voor het grootste deel financieel afhankelijk van de bijdragen door particuliere beguns-
tigers. Per 31 december 2021 waren er 85 begunstigers van wie wij een bijdrage ontvingen. Einde 
2020 waren dat nog 98 begunstigers. In lijn met het verminderen van het aantal begunstigers werd 
ook de totale ontvangen financiële bijdrage 8% lager dan in 2020.  

Onze stichting is een erkende ANBI instelling. Dit betekent dat begunstigers hun giften  kunnen af-
trekken van de inkomstenbelasting, voor de vele mogelijkheden hiervoor verwijzen wij u naar de 
website van de Belastingdienst. U kunt onze status raadplegen op de op de website van ANBI.nl: 
http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-pastorale-dienstverlening/.  

In 2021 moest ook het kerkbestuur wegens tekorten haar bijdrage aan de SPD verminderen. Wij 
zijn niettemin tevreden met de bijdrage die we tóch van het kerkbestuur mochten ontvangen, als-
ook met de ontvangen bijdrage van de Stichting Sint Joseph. Beiden zorgden ervoor dat, naast de 
bijdragen door particuliere begunstigers, wij aan onze financiële (werkgevers-) verplichtingen kon-
den voldoen.  
Met de Stichting Sint Joseph vindt daarnaast ook overleg plaats over een garantstelling voor de 

https://www.vrangendael.nl/spd.htm
https://www.vrangendael.nl/spd.htm
http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-pastorale-dienstverlening/
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pastoraal werker. 

Onze bestuursleden zijn: Diederick Barendsz (tevens lid van het kerkbestuur), Henk Bruns, Jan 
Geerts (penningmeester), Klaas de Jong (secretaris) en Robert van Lanschot (voorzitter). 

In 2019 heeft de SPD een verjaardagskalender uitgegeven Deze bijzondere verjaardagskalender 
is nog steeds te koop voor €18,50. 
Te bestellen bij het parochiecentrum of via mail info@spdvrangendael.nl . 

(Sittard, maart 2022  
Bestuur Stichting Pastorale Dienstverlening) 
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Bijlage 7:  Oecumene en interreligiositeit 
 
 

Werkgroep Oecumenische vieringen  
 
Week van gebed voor eenheid van christenen 2021 / "blijf in mijn liefde" / 17 t/m 24 januari.  
Ingevolge de coronabeperkingen waren er gescheiden vieringen: de Protestantse Gemeente op 17 
januari in de Ontmoetingskerk (online, zonder bezoekers) en in onze kerk op 24 januari tijdens een 
Woord- en Gebedsdienst met een gelimiteerd aantal bezoekers. Ter bevestiging van de oecu-
menische verbondenheid werden er brieven over en weer geschreven die bij de opening van de 
viering werden voorgelezen: geïnspireerd door de brieven die de apostel Paulus aan de diverse 
gemeenschappen schreef met daarin woorden van begroeting en bemoediging. Voorganger Ma-
rianne Boselie schonk tijdens de Woord- en Gebedsdienst op 24 januari ook nog enige aandacht 
aan de oecumene in het algemeen. 
 
Nationale Vredesweek 2021 / PAX / "inclusief samenleven" / 18 t/m 26 september. 
De viering (mét bezoekers en tevens online) vond op 26 september plaats in de Johanneskerk 
onder het thema "Wat doe jij in vredesnaam aan een inclusieve samenleving waar niemand wordt 
buitengesloten?". Als predikant bij deze viering wijdde Ren Lantman in zijn overweging uit over dit 
thema en daarnaast was hij namens onze parochie ook betrokken bij de voorbereidingen. 
(Theo Ronden) 
 

Interreligieus Platform Sittard Geleen Born 
 
Het jaar 2021 is ook een coronajaar geweest.  
Het platform heeft geen bijeenkomsten kunnen organiseren. 
Ook de Iftarmaaltijden in de tijd van Ramadan konden niet  
Plaatsvinden. 
(Marjatta Touw) 
 
 
 

Bijlage 8:  Wijken en Wijkplatforms 
 
 
Volgens de gemeente Sittard vallen de wijken van onze parochie onder "Stadsdeel 5, Oostelijk 
Sittard". Dat bevat totaal 9 wijken.  
Parochiële wijken zijn Stadbroek, Vrangendael, Lahrhof en Haagsittardpark. 
Als parochie hebben wij momenteel te maken met Wijkplatform Vrangendael en Wijkplatform Kem-
perkoul, waar de wijken Lahrhof en Haagsittardpark onder vallen. 
Een wijksteunpunt is een voorziening in de wijk waar iedereen, maar met name senioren en de 
kwetsbare burgers, terecht kunnen voor ontmoeting, informatie & advies. Ons wijksteunpunt heeft 
vooral een advies- en doorverwijsrol.  
Dit jaar, net als vorig jaar, beperken wij ons tot de in het jaarverslag van Stuurgroep diaconie ge-
melde samenwerkingsverbanden, vooral met betrekking tot het Wijksteunpunt, maar wegens coro-
na zijn er in het jaar 2021 geen vergaderingen geweest. 
 


