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KERKENVISIE 

Op 13 mei heeft in MFC Kerkeböske in Helden de presentatie plaatsgevonden van de rapporten 

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

Maas samen met onze parochieplatforms. Het is een prachtig uitgevoerd boekje geworden, met een 

bijzonder interessante inhoud. Ook de sprekers van die middag boden echt stof tot nabespreking in 

bestuur en platforms. Waar het actueel is wordt het zeker ook met betrokken parochianen besproken 

en ook breder in het dorp. 

Via kerkenvisiepeelenmaas@gmail.com kunt u nog een digitale versie aanvragen. 

  

KERKBESTUUR 

Op 8 juni heeft de deken van ons dekenaat Horst-Helden, de Hoogeerwaarde heer Wilson Varela, 

namens de bisschop twee nieuwe kerkbestuursleden geïnstalleerd. Het betreft Mieke Nijssen, die Erna 

Hamaekers opvolgt als secretaris. Wij zijn Erna bijzonder dankbaar voor al die jaren waarop zij zo 

accuraat en op zo’n prettige wijze de zaken van het secretariaat heeft behartigd. Wij wensen Mieke 

veel succes en een goede samenwerking. De andere nieuwe kerkmeester is Hay Dorssers. Hij zal vooral 

bouwzaken behartigen. Een onderwerp waar hij als oud-aannemer veel ervaring mee heeft. Wat onze 

kerken en pastorieën betreft zal hij inzake Kerkenvisie een goede kracht zijn in ons bestuur. Wij 

wensen ook hem veel succes en een goede samenwerking.  

Verder heeft de bisschop Frits Berben benoemd tot vicevoorzitter van het bestuur. Frits maakte al 

langer deel uit van het kerkbestuur, maar als vicevoorzitter volgt hij Jos van Hal op, die aan het einde 

van zijn benoemingstermijn was gekomen. Toch is Jos, op voordracht van het bestuur, nog één jaar 

benoemd omdat zijn takenpakket in het bestuur nu niet direct overdraagbaar is. Wij wensen Frits 

Berben en ook Jos van Hal veel succes en een goede verdere samenwerking.  

Louis Litjens heeft na twee termijnen afscheid genomen van het bestuur. Wel blijft hij op de 

achtergrond een aantal taken behartigen ter ondersteuning. Wij bedanken Louis voor zijn grote inzet 

en goede samenwerking.  

 

OLS  

Het zal niemand ontgaan zijn dat op 3 juli in Meijel het OLS 2022 wordt gehouden. Het vanwege 

corona uitgesteld Oud-Limburgs Schuttersfeest. Met op de vrijdag ervoor het Kinder-OLS en op 

zaterdag in de kathedraal van de Peel een bijzondere heilige Mis en daarna een speciaal OLS-feest. En 

natuurlijk op de zaterdag daarna het kavelen Um d’n Um. Alles onder het motto: dè rakt òw.  

Het is een enorme organisatie, maar dat kan zeker in Meijel! We wensen alle schuttersvrienden en -

vriendinnen, de organisatie, de vele vrijwilligers, alle mensen van Meijel en alle bezoekers een prachtig 

schuttersfeest. We hopen op en bidden om goed weer, maar vooral om een onvergetelijk evenement. 
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