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PASEN 

We willen graag iedereen bedanken die zich in de Goede Week en met Pasen heeft ingezet voor onze 

parochies. De koren, de kosters, de misdienaars en acolieten en andere medewerkers van de 

kerkelijke vieringen, de schoonmaak- en koperpoetsploegen, de bloemsiergroepen en nog wel vele 

anderen. 

Het was ook fijn om in federatieverband samen te komen op dagen als Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en de Paaswake op Paaszaterdag. Het is goed om af en toe over dorpsgrenzen heen samen te 

komen en het geloof te vieren en elkaar daardoor te bevestigen in het geloof en het samen kerk-zijn. 

Dat doen we volgend jaar zeker weer!  

 

FEDERATIE 

Vanaf 1 januari 2022 vormen de zeven Vincentiusparochies samen een federatie. Het kerkbestuur 

heeft in de vergadering van 6 april een samenwerkingsconvenant ondertekend en naar het bisdom 

gestuurd. Deze volgt op de intentieverklaring van december 2014 waarin we een cluster werden, met 

één kerkbestuur en één priesterteam. In het nieuwe convenant benadrukken de kerkbestuursleden en 

de priesters als federatie verder te willen gaan. Iedere parochie blijft zichzelf, maar er wordt op alle 

gebieden meer samengewerkt, naar eenheid gestreefd en over parochiegrenzen heen worden 

contacten gestimuleerd. De financiën blijven duidelijk zichtbaar gescheiden. 

Op verzoek kan de secretaris u het convenant per mail toesturen. secretariaat@vincentiusparochies.nl 

 

KERKENVISIE 

Op 13 mei vindt in MFC Kerkeböske in Helden om 14.00 uur de presentatie plaats van de rapporten 

(paspoorten) van de kerkenvisie, opgesteld door de speciale werkgroep van de Gemeente Peel en 

Maas samen met onze parochieplatforms.  

U kunt zich hiervoor nog opgeven tot uiterlijk 6 mei op kerkenvisiepeelenmaas@gmail.com. 

Voor ons als Vincentiusparochies is het de eerste stap in het gesprek over de toekomst van onze 

parochies. Een gesprek dat we zeker ook moeten voeren met mensen van buiten onze 

parochieverbanden.  

  

FRAUDE 

Misschien hebt u het al meegemaakt dat u per mail, telefoon of via whattsapp werd benaderd om geld 

over te maken naar een bekende. Wees ervan overtuigd dat zo’n vraag nooit van iemand van onze 

priesters of van iemand van het kerkbestuur komt! Onze mailadressen staan op internet en kunnen 

dus gemakkelijk misbruikt worden. Dus blijf waakzaam, let op fraude en bel eerst op als u twijfelt. 
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