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Parochieberaad op 25 november in de Petruskerk 
 

 
Steven Barberien, pastoor 
Terugblik 
Op 1 maart 2014 is het fusieproces van de Norbertusparochie afgerond door het 
toetreden van de Petrusparochie. Ondanks wederzijdse reserves en onzekerheid 
in het begin is er al veel goeds gebeurd. De fusie heeft ons krachtiger gemaakt. 
 
*Het kerkbezoek is niet afgenomen; het aantal dopelingen, communicanten en 
vormelingen evenmin. Dat geldt ook voor de uitvaarten. De gezamenlijke 
voorbereiding van de Eerste Heilige Communie- en het Vormsel loopt zeer 
goed.  
 
*Mensen uit alle kernen bezoeken de vieringen in beide kerken. 
 
*Onze parochiekoren hebben samen gezongen tijdens de paaswake. Ze doen dit 
weer bij de nieuwjaarsreceptie, op Witte Donderdag en bij de paaswake. 
 
*Ongeveer 20 mensen bezoeken de Catholisism-avonden. Bij de Inspiratie-
Avonden waren elke keer ± 35 mensen. Ook de vrijwilligersavond in juni is goed 
bezocht. 
 
*We hebben een website die qua kleur, beeld, inhoud en taalgebruik goed 
verzorgd is. Dat geldt ook voor de NorbertusBode.  
 
Vooruitblik 
We moeten niet achterom kijken maar langzaam en vastberaden vooruitgaan, 
blijven investeren in mensen en vieringen en kwaliteit en hartelijkheid bieden. 
 
Er is veel om dankbaar voor te zijn want er zijn in nog geen twee jaar tijd 
belangrijke zaken gerealiseerd. Steven spreekt de hoop uit dat wij positief 
spreken over onze parochie. Dat zal zijn uitwerking niet missen. De beste pr zijn 
we immers zelf.  
 
 
Gust Jansen, pastor 
Geloven of kerk-zijn is niet meer zo vanzelfsprekend, o.a. als gevolg van 
toenemende secularisatie en individualisme. Bij onze Norbertusparochie speelt 
ook nog, dat voor sommige parochianen het fusieproces reden was om af te 
haken. Realisme over de toekomst is dus op zijn plaats.  
Anderzijds moeten we voor onze boodschap, verwoord door de H. Norbertus, 
blijven uitkomen: ‘God dienen en de naaste als jezelf’. We blijven proberen 
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mensen daarin mee te nemen.  
Hoe verschillend en individualistisch we als gedoopten ook zijn, we horen 
allemaal bij de gemeenschap van Christus. Het pastoraal team zou wel graag 
weten wat de mensen zoal bezighoudt ten aanzien van geloof en samen kerk-
zijn. 
 
Het pastoraal team is daarom op zoek naar mensen uit de verschillende kernen, 
die plaats willen nemen in een op te richten klankbordgroep. Het gaat om 
personen die iets met de kerk hebben én midden in de samenleving staan en 
daardoor op de hoogte zijn wat er bij mensen leeft als het om onze parochie 
gaat. De klankbordgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar.  
 
Vriendelijk verzoek contact op te nemen met de parochie als u graag tot deze 
klankborggroep wilt toetreden, of mensen kent die daar belangstelling voor 
hebben. 
 
 
Toos Maas, nieuw lid pastoraal team 
Toos stelt zich voor. Ze woont sinds 1976 met plezier in Hilvarenbeek, is 
getrouwd met Walther en heeft twee zonen en een dochter en zes kleinkinderen. 
 
Ook in de Beekse kerk voelde ze zich meteen thuis. Sinds 1983 is ze actief in 
onze kerk n.a.v. de destijds gehouden informatieavonden over ‘hoe samen kerk’ 
te zijn. De benodigde kennis heeft ze opgedaan tijdens pastorale cursussen. Die 
hebben haar geïnspireerd, wat ook de parochie ten goede komt. 
 
Begin jaren negentig trad ze toe tot de toen opgerichte pastoraatgroep, die zich 
boog over de vraag hoe de pastoraal in de parochie samen vorm te geven. Deze 
groep is vorig jaar opgeheven. 
 
Het fusieproces heeft Toos aanvankelijk veel kruim gekost. Ze vindt achteraf dat 
het bisdom bij de (pilot-)fusie ‘Norbertusparochie’ meer gekeken heeft naar geld 
en het sluiten van kerken dan naar de parochianen. Het gevolg was veel 
misverstanden, miscommunicatie, verdriet en boosheid. Nu, na anderhalf jaar 
Norbertusparochie, vindt ze dat het over het algemeen goed gaat.  
 
De pastores hebben Toos gevraagd toe te treden tot het pastorale team. Daarin 
heeft ze toegestemd. Ze blijft de verantwoording dragen voor de gefuseerde 
bezoekgroep Van Harte. Ook blijft ze aanspreekpunt bij een overlijden in de 
oude Petrusparochie. Wellicht doet ze dit te zijner tijd voor de hele parochie.  
Toos zal zich in haar nieuwe functie volledig inzetten. 
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Walther Maas, penningmeester 
Walther is sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor de financiële zaken in 
onze parochie, in samenspraak met pastores en bestuur. Het bisdom adviseert of 
beslist in financiële zaken, als het om grotere investeringen gaat.  
Walther geeft inzicht in uitgaven en inkomsten van de parochie. 
 
De jaarlijkse kosten zijn hoog: loonkosten en vergoedingen voor ‘personeel’, 
energiekosten (voor de Petruskerk zo’n € 12.000,--/jaar), verzekeringspremie (± 
€20.000,--/jaar), kaarsen, wierook, hosties, bloemen, drukwerk, huishoudelijke 
artikelen, schoonmaakspullen, administratiekosten en koren. 
 
De inkomsten zijn hard nodig om de nabije toekomst van de parochie financieel 
veilig te stellen: kerkbijdragen, subsidies, verhuur van gebouwen, de wekelijkse 
collecte en de rente/dividenden van beleggingen. 
 
De begroting voor het komend jaar staat op de website. Zonder onverwachte 
tegenslagen blijft de parochie ook het komend jaar uit de rode cijfers.  
De parochie is iedereen dan ook veel dank verschuldigd voor de kerkbijdrage! 
 
 

Arie Vugts, bestuurslid begraafplaatsen en onroerend goed 
Vanaf 1989 was Arie Vugts bestuurslid van de Willibrordusparochie. Sinds 
2012 is hij is hij bestuurslid begraafplaatsen en beheer en onderhoud onroerend 
goed van de Norbertusparochie. 

Begraafplaatsen 

De parochie blijft ook na de kerksluitingen eigenaar van de begraafplaatsen. 
Beheer en administratie ervan zijn in handen van de beheerders, die samen een 
werkgroep vormen onder voorzitterschap van Arie Vugts. 

Voor alle begraafplaatsen geldt het Reglement begraafplaatsen. Ook de tarieven 
zijn overal gelijk.  

Met het geld van een schenking wordt op dit moment de begraafplaats in 
Diessen opgeknapt. Een deel van de begraafplaats in Biest-Houtakker krijgt het 
komend voorjaar een opknapbeurt. 

Aandachtspunten voor het parochiebestuur: 
*Voor het onderhoud komen minder vrijwilligers beschikbaar. Op termijn moet 
meer werk uitbesteed worden en dat brengt kosten mee. 
*Er wordt naar gestreefd de administratie te automatiseren en te centraliseren. 
*Minder begravingen heeft gevolgen voor de exploitatie van de begraafplaatsen. 
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Beheer en onderhoud onroerend goed 

Onder de portefeuille ‘beheer onroerend goed’ valt o.a. verhuur van gebouwen, 
verpachting van landbouwgronden, verkoop van onroerend goed (o.a. de 
voormalige kerkgebouwen), onderhoud van gebouwen (o.a. kerken, kapellen en 
pastorie) en onderhoud van technische installaties. 

De restauratiekosten van het Van Hirtumorgel in de Petruskerk bedragen circa 
€83.000,--. Subsidieverzoeken hebben (nog) niet tot resultaat geleid. Wegens 
een te groot eigen vermogen komt de parochie hiervoor niet in aanmerking. 
Bovendien zijn de werkzaamheden gestart vóór de subsidieaanvraag. 

Deze winter beginnen vrijwilligers met de restauratie van twee zijaltaren uit de 
Willibrorduskerk met als werkplaats het voormalige kerkgebouw in Haghorst. 

Herbestemming vrijkomende kerkgebouwen 

Biest-Houtakker 
Het voormalige kerkgebouw is nu eigendom van de nieuwe Coöperatie Behoud 
Kerkgebouw Biest-Houtakker U.A. Zij wil het voor de gemeenschap behouden 
en er bijvoorbeeld culturele en maatschappelijke activiteiten in organiseren. Met 
hulp van vrijwilligers wordt het in de toekomst opgeknapt. 

Esbeek 
De Coöperatie Esbeek laat onderzoeken of het haalbaar is van het kerkgebouw 
een SamenWijsAccommodatie te maken met ruimte voor basisschool, 
peuterspeelzaal en kinderopvang. De resultaten worden eind 2015 verwacht. 
Daarna wordt bekeken of deze plannen ook financieel haalbaar zijn. Dit project 
is van groot belang voor de leefbaarheid in de kern Esbeek.  

Haghorst 
Het parochiebestuur zou na 1 oktober 2015 overgaan tot de verkoop van het 
kerkgebouw maar heeft dit uitgesteld tot 1 februari 2016. Op voorstel van de 
gemeente onderzoeken parochiebestuur en Commissie Kleine Kern Haghorst of 
het gebouw en de grond voor Haghorst behouden kunnen blijven door verkoop 
aan de commissie of haar rechtsopvolger. Op basis van een concreet, realistisch 
en financieel haalbaar plan kan de commissie dan meedoen aan de verkoop bij 
openbare inschrijving.  
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Jos van Bussel, lid van de Venerabele Gilde 
Het Venerabele Gilde heeft een plan ontwikkeld om de vieringen uit de 
verschillende kerken in de parochie aan te bieden aan een groter publiek:  

• aan de gemeente Hilvarenbeek via een van de kanalen van het 
glasvezelnet; 

• uiteindelijk aan de ‘hele wereld’ via streaming op het internet.  
 
Op deze wijze zijn de vieringen voor iedereen toegankelijk. Ook wordt het 
mogelijk vieringen terug te kijken; een soort Uitzending gemist.  

Het Venerabele gilde zal het plan financieren uit eigen middelen en het 
aanbieden aan de parochie. Ook het CAS-Hilvarenbeek is bereid te investeren in 
apparatuur om het technisch mogelijk te maken.  

Op dit moment onderzoekt het VG met verschillende leveranciers welke 
apparatuur noodzakelijk is om technisch goede uitzendingen te verzorgen. 
Behalve voor financiële middelen zal het VG ook zorgdragen voor bediening 
van de apparatuur tijdens de vieringen. Het gehele systeem is volgend voorjaar 
operationeel. 

 

Vragenrondje 
De deelnemers is gevraagd te noteren welke vragen er leven n.a.v. de 
presentaties. Na afloop van het plenaire gedeelte zijn de aanwezigen in drie 
groepen uiteengegaan. Het pastoraal team heeft de vragen over de pastoraal 
beantwoord. Walther Maas ging nader in op vragen aan het bestuur en Jos van 
Bussel over de beoogde uitzendingen via het glasvezelnetwerk.  


