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Van het Bestuur. 

In het voor u liggend halfjaarbericht 2020 van onze Stichting Pastorale 

Dienstverlening hebben wij zoals gebruikelijk een overzicht opgenomen 

van onze jaarrekening 2019 en een inhoudelijk artikel van onze 

pastoraal werker Elly Bus.  

De afgelopen maanden heeft in het bestuur vooral de slechte financiële 

positie van de SPD centraal gestaan.  

Duidelijk is geworden dat de financiële horizon in zicht is.  

Zonder een aanvullende bijdrage van het kerkbestuur zouden wij in het 

voorjaar van 2020 al een personele maatregel hebben moeten nemen. 

Gelukkig heeft het kerkbestuur voor 2020 ingestemd met een eenmalige 

verhoging van hun bijdrage.  

Daarmee is er tijd gewonnen om aan een ontwikkelingstraject te werken 

voor 2021 en verder. Onlangs hebben wij aan het kerkbestuur een notitie 

voorgelegd met als titel “notitie visie doorontwikkeling kerkgebouw 

en parochiegemeenschap”.  
Binnen nu en enkele maanden zal duidelijk moeten worden of dit 

ontwikkelingstraject perspectief gaat geven voor onze pastorale werker 

en de geloofsgemeenschap. 

Dit worden spannende tijden waarin de gevolgen van de COVID-19 

virus nog eens zorgen voor een extra negatieve invloed. 

De bijdrage van onze begunstigers blijven daarbij van groot belang voor 

het mede mogelijk maken van het voortbestaan van onze kerk.  

Bestuurssamenstelling 

In ons bestuur hebben wij onlangs mogen verwelkkomen de heer Klaas 

de Jong. Hij zal met name een aantal secretariaatswerkzaamheden voor 

zijn rekening gaan nemen. 



 

 

Financiën van de stichting 

 

Inkomsten 

Uitgaven 

  
Begroting 

2019 

Realisatie 

2019 

 Begroting 

2019 

Realisatie 

2019 

 

Begunstigers 16.000 16.400 Salaris 31.000 31.400 

Stichtingen 22.200 20.700 Soc.Lasten 4.500 5.400 

Diversen 0 500 Pensioen 3.400 2.700 

Rente 20 0 Diversen 900 1500 

Tekort 1.580 3.600 Kosten bank 0 200 

Totaal 39.800 41.200 Totaal 39.800 41.200 

 

Expositie Wiel Meertens? 
 

 In samenwerking met het Cultureel Erfgoedcentrum in Sittard werken wij 
momenteel aan een tentoonstelling met het vele werk van onze voormalige 

pastoor Wiel Meertens. Gedurende een periode van 3 maanden zal de 
expositie te zien zijn. Door de huidige coronacrisis is de periode nog niet 

bekend. Wij houden u graag op de hoogte.  

De familie jaarkalender met mooie werken van Wiel Meertens en 
bijbehorende teksten van hem is nog steeds verkrijgbaar. Als u interesse 

hebt graag een mail naar henk.bruns@ziggo.nl. Wij zullen dan zorgen dat u 

een exemplaar thuisbezorgd krijgt. De kosten bedragen € 18,50 per 
kalender.  

mailto:henk.bruns@ziggo.nl


 

 

 

Bericht van de pastoraal werker aan de begunstigers 

door Elly Bus-Linssen – 25 mei 2020 

 
Afstand en nabijheid 

 

Op het moment dat ik dit bericht schrijf zijn er met uitzondering van 

besloten uitvaarten geen vieringen in de parochie. Een vreemde tijd.  
Kerk zijn op afstand is moeilijk – we blijven het samenzijn missen, 

ongeacht wat we ook als alternatief bedenken en het is goed dat te 
erkennen. We zullen dat moeten uithouden.  

Een flitsend filmpje, een vloed van 
tekstberichtjes via de mail of op 

websites, berichten via de post, de 
zoveelste podcast of video, ze kunnen 

wel degelijk iets betekenen, maar tegelijk 
kan dit alles maar beperkt onze behoefte 

aan gemeenschap vervangen. In een 
overvloed aan digitaal materiaal zoeken 

naar het essentiële kan bovendien lastig 
zijn. Gaan we werkelijk de diepte in of 

vluchten we in het uiterlijk beoordelen 
van het aanbod. Aanbod dat anders 

binnenkomt dan wanneer je er zelf bij 
bent, aanbod dat zintuiglijke aspecten 

mist. De beleving op afstand is vaak 
minder intens.  

Er is een duivels dilemma ontstaan… Er zijn noodzakelijke 
richtlijnen om coronabesmetting te voorkomen. Tegelijk kun je je 

afvragen of onze psychische gezondheid, misschien wel onze ziel, 
niet te veel door alle beperkingen wordt bedreigd. Verschil van 

mening hierover maakt het nog ingewikkelder. De één vindt de ander 
te braaf of juist te roekeloos. Hoe moeten we met deze kwestie 

omgaan?  
Wat kan ons in een ‘anderhalve meter samenleving’ dichter bij 

andere mensen brengen? Wat kan ons dichter bij God brengen? 
Misschien horen beide vragen wel bij elkaar… En hoe gaat het 



 

 

werkelijk met ons? Wat is de essentie van het leven? Hoe beïnvloedt 

het antwoord dat iemand geeft op deze vraag de huidige levenswijze? 
En wat betekent dit voor onze geloofsgemeenschap? Hoe willen en 

kunnen we nog op een betekenisvolle manier kerk zijn? Een vraag, 
specifiek in de huidige omstandigheden, maar tevens een vraag die 

belangrijk is voor de toekomst…   
 

Hopelijk snel tot ziens in de parochie! 
 

 
 

 
 

 

 


