Federatiebestuur en Parochiebestuur.
Zoals u in eerdere Contactbladen al hebt gelezen in artikelen van onze pastoor hebben er enkele
veranderingen plaats gevonden op het gebied van het bestuur van onze parochie. Sinds afgelopen
juni zijn wij als parochie lid geworden van de Federatie Margraten-Terlinden. De Federatie bestaat uit
de parochies Banholt, Margraten, Noorbeek en Reijmerstok.
In het Federatiebestuur hebben zitting de pastoors Graat en Janssen, als voorzitter en vice-voorzitter,
en verder van elk van de 4 parochies twee bestuursleden. Voor onze Parochie zijn René Gubbels en
Michel Rompelberg bereid gevonden deze rol op zich te nemen, waarvoor onze dank. Leden van dit
Federatiebestuur worden door het Bisdom benoemd voor de duur van 4 jaar, waarna nog een maal
een termijn van 4 jaar kan volgen. Voor leden die al lid waren van bestaande kerkbesturen geldt, dat
de bestaande dienstjaren doortellen. Ongetwijfeld zal het Federatiebestuur de komende maanden
nog van zich laten horen.
Met de vorming van dit Federatiebestuur is de naam van ons Kerkbestuur veranderd in
Parochiebestuur. De leden van het Parochiebestuur hoeven niet te worden benoemd door het
bisdom. Toch willen we ook hier de zelfde benoemingstermijnen in acht nemen om te zorgen voor
regelmatige verversing van het bestuur.
Eerder dit jaar hebben wij afscheid genomen van Jef Ramaekers als beheerder van het kerkhof en
later dit jaar was ook Bianca Moonen-Jahae aan het eind van haar twee termijnen als bestuurslid.
Bianca heeft ruim 8 jaar op perfecte wijze onze boekhouding verzorgd. Betalingen en balansen waren
altijd foutloos verzorgd en mede door Bianca’s goede beheer en financiële planning kunnen we
zeggen dat de financiën van onze parochie gezond zijn. Voor haar vele werk bedanken wij haar van
harte, mede ook namens alle parochianen ongetwijfeld.
Het beheer van het kerkhof zal in het Parochiebestuur worden overgenomen door René Gubbels, die
voor de administratie van de grafrechten kan rekenen op de hulp van zijn vrouw Tiny. We willen hier
ook de vele vrijwilligers noemen die mee helpen ons kerkhof in mooie staat te houden.
Voor de Financiën hebben wij Marjo Ritzen-Rosing bereid gevonden om zitting te nemen in het
Parochiebestuur. Marjo zal dus aanspreekpunt zijn voor alle betalingen.
Daarnaast zijn we blij dat we het Parochiebestuur kunnen versterken met Ilona van Dorp-Jahae. Zij
zal met name op het gebied van Pastoraatzaken en diaconie actief zijn.
Dank aan René, Tiny, Marjo en Ilona omdat ze bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen in onze
parochie.
Daarmee ziet het Parochiebestuur er nu zo uit:
Pastoor Graat
Voorzitter
Irene Gubbels-Huntjens
Kerkelijke administratie, misintenties
Ilona van Dorp-Jahae
Pastoraatzaken, diaconie
Marjo Ritzen-Rosing
Financiële administratie
René Gubbels
Bouwzaken, kerkhof
Jan Rosing
Penningmeester
Huub Senden
Secretaris
Zoals pastoor Graat al aangaf is het goed nog eens te benadrukken dat de Federatie MargratenTerlinden op vele gebieden samenwerking tussen de parochies zal gaan bevorderen. Zeggenschap
over de Financiën blijft een verantwoordelijkheid van onze eigen parochie.

