VOORWOORD.
Beste mensen,
deze Wegwijzer is bedoeld voor jullie allen uit Deurningen,
Hasselo en Gammelke.
Jullie, maar ook eenieder die buiten dit gebied woont en
belangstelling heeft voor onze geloofsgemeenschap, willen
wij met deze gids van dienst zijn.
“Het is goed als gemeenschap een ‘open deur’ te zijn, een
plek waar ieder welkom is en zich thuis kan voelen”, aldus
een van onze vrijwilligers in zijn overweging tijdens een
weekendviering.
Als geloofsgemeenschap proberen we inderdaad die deur te
zijn, waar ieder ongedwongen en zonder schroom naar
binnen kan gaan. We willen samen leven en geloven,
waarbij we - ieder met eigen mogelijkheden - vorm geven
aan het geloof, dat in ons leeft. Iedereen die hierbij wil
aansluiten is van harte welkom.
Locatieraad en pastoraatsgroep
Geloofsgemeenschap Deurningen.
Deurningen, november 2017.
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I. HET PASTORALE WERK IN ONZE
GELOOFSGEMEENSCHAP.
Binnen de huidige maatschappelijke verbanden wil onze
geloofsgemeenschap werken aan de opdracht van de Kerk:
ons christelijk geloven beleven en doorgeven.
Die opdracht proberen we in te vullen via de werkvelden
diaconie, catechese, liturgie en gemeenschapsopbouw. En
dat in harmonie met een zinvol beheer van de benodigde
middelen en voorzieningen. Zo dragen wij
verantwoordelijkheid voor het samen gemeenschap zijn en
blijven.
Onder ‘diaconie’ valt al het werk dat we doen om elkaar bij
te staan in het leven. Dit kan zijn bij ziekte, bij eenzaamheid
of bij het verlies van een dierbare binnen eigen omgeving
maar ook door ons als gemeenschap in te zetten voor onze
medemens in de wijde wereld. Alle vrijwilligers, die zich
bezig houden met deze taken, vallen onder het werkveld
diaconie.
Onder ‘catechese’ valt alles wat met bezinning op ons leven
en ons geloven te maken heeft. Dat begint al bij de
kinderen, bij hun doop, 1e H. Communie en als ze gevormd
gaan worden. En steeds weer kunnen we ook als
volwassenen met nieuwe levensvragen in aanraking komen.
Daarmee is catechese een levenslang proces. Alle mensen
die zich inzetten voor deze levens- en geloofsverdieping
vallen onder het werkveld catechese.
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Binnen het werkveld ‘liturgie’ wordt inhoud en vorm
gegeven aan kerkelijke vieringen. Dit gebeurt door allen,
die meewerken aan die vieringen: vanaf het samenstellen
van themaboekjes, repetities van de koren tot het voorgaan
door pastores en vrijwillige voorgangers uit onze
geloofsgemeenschap, lectoren en lectrices en het werk van
kosters, acolieten en misdienaars.
Alle activiteiten binnen deze werkvelden vragen om de
gewenste middelen en voorzieningen. Binnen het werkveld
‘beheer’ wordt hiervoor gezorgd.
De gebouwen moeten worden onderhouden om samen te
kunnen komen in vieringen en diensten, om elkaar te
kunnen ontmoeten voor overleg en voor het verzorgen van
vele ondersteunende werkzaamheden. Steeds weer wordt er
gewerkt om de omgeving van onze prachtige kerk, pastorie
en kerkhof de nodige zorg te geven. Daarnaast zijn er ook
mensen die zich inzetten voor een hartelijke sfeer binnen de
geloofsgemeenschap, zodat iedereen zich er thuis voelt.
Samen hopen we zo een hechte gemeenschap te kunnen
blijven.
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II. DE OPBOUW VAN ONZE
GELOOFSGEMEENSCHAP.
1. Algemeen.
Tot 2008 hadden wij vrijwel altijd een pastor in ons midden,
die veelal ook de eerste contacten had met de mensen in
onze gemeenschap en ook vaak aanwezig was in
bijeenkomsten van werkgroepen.
Dat veranderde met het samengaan van de negen parochies
in 2010: in elke geloofsgemeenschap is toen een
‘Locatieraad’ en ‘Pastoraatsgroep’ gevormd.
2. De Locatieraad.
De locatieraad heeft een bestuurlijke taak.
De leden van locatieraad zijn verantwoordelijk voor het
beheer van de gebouwen en de financiën van onze
geloofsgemeenschap.
In de Locatieraad hebben zitting:
Henk Mulder, voorzitter
tel. 074 - 2772529
Johan Kleissen, secretaris
tel. 074 - 2772214
Bennie Lansink, penningmeester
tel. 074 - 2781320
3. De pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep zorgt voor pastorale nabijheid; ze is
een aanspreekpunt voor mensen uit onze gemeenschap en
vormt zo een schakel tussen hen en de pastores. Vanuit de
pastoraatsgroep is er contact met de locatieraad en met de
werkgroepen in de profielen diaconie, catechese en liturgie.
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In de pastoraatsgroep hebben zitting:
Anieta Golbach-Nijhof, voorzitter tel. 074 - 2781123
Anny Aarninkhof-Oude Smeijers, secretaris
tel. 074 - 2772406
Ellen Kiphardt,
tel. 074 - 2780624
Henk Mulder,
tel. 074 - 2772529
Mieke Oude Middendorp-Dierselhuis,
tel. 074 - 2771839
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III. BESTUUR EN PASTORAAL WERK IN ONZE
PAROCHIE H. PLECHELMUS
Op zondag 21 maart 2010 is tijdens een plechtige
Eucharistieviering in de Plechelmus Basiliek in Oldenzaal
het samengaan van de negen geloofsgemeenschappen
bevestigd.
De R.K. Geloofsgemeenschappen van Oldenzaal, Weerselo,
Rossum, Deurningen en Saasveld vormen nu samen de
Parochie van de H. Plechelmus.
Samenstelling parochiebestuur:
Pastoor B. Reerink
Vacature
Vacature
Hr. H. Goorhuis
Hr. P. Kalter
Hr. A. Kok
Mevr. C. Willemsen

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bouwkundige zaken
lid
lid

Samenstelling Pastoraal Team:
Pastor C. Janssen-Ridder pw ,
Pastor B. Reerink pr ,
Pastor M. Sleegers pw ,
Pastor M. Zeinstra aa pr,

tel. 06 - 53715635
tel. 0541 - 530291
tel. 06 - 23373647
tel. 0541 - 625203

Secretariaat Parochie H. Plechelmus Oldenzaal:
Adres: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal.
Telefoon: 0541 - 530485
Email:
secretariaat@plechelmus.nl
Website:
www.plechelmusparochie.nl
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IV. INFORMATIE m.b.t. VIERINGEN EN DIENSTEN
IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP.
1.Het parochiebureau.
Het parochiebureau vervult binnen onze
geloofsgemeenschap een centrale functie.
Adres: St. Plechelmusplein 5, 7561 AD Deurningen.
Telefoon 074-2771236
b.g.g. Gerrit Scholten tel. 074-2772554
Email: pbdeurningen@hetnet.nl
Openingstijden:
maandag
10.00-11.00 uur
woensdag
10.00-11.00 uur
Meewerkende vrijwilligers:
Marjo Kemna-Nijland
Rieky Nijmeijer-Lubbers
Gerrit Scholten
Marian Senger-Löbker
N.B. In deze Wegwijzer zijn namen opgenomen van hen,
die nu als vrijwilliger werkzaam zijn. In de loop van de tijd
zullen zich daarin wijzigingen voordoen. Bij het
parochiebureau zijn altijd alle namen bekend van de
contactpersonen van werkgroepen, die op dat moment
werkzaam zijn.
Ook zijn deze namen te vinden op de website van de
geloofsgemeenschap www.deurningen.nl/kerk
2. Reguliere vieringen.
Zie daarvoor wekelijks de publicaties in ’t Klöpke en in
Dinkelland Visie. Voorafgaand aan elk kwartaal volgt er
ook een overzicht van de vieringen in ’t Klöpke.
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In principe is er een Eucharistieviering of Woord- en
Communieviering op zaterdagavond 19.00 uur of
zondagmorgen 9.30 uur. In enkele weekenden is er
daarnaast nog een Woord- en Gebedsviering met een
specifiek thema.
Naast de pastores gaan ook vrijwilligers voor in Woord- en
Communievieringen of Woord- en Gebedsvieringen.
In onze geloofsgemeenschap zijn dat Gerard Fortkamp,
Johan Oude Smeijers en Jan Sonder.
Op woensdagmorgen om 9.30 uur is er een viering in de
kapel.
Tijdens weekendvieringen zijn er regelmatig
Kinderwoorddiensten voor kinderen van 4 - 8 jaar. Data en
tijden daarvan worden in ’t Klöpke meegedeeld.
Contactpersoon werkgroep Kinderwoorddiensten:
Esther Pelster, tel. 074 - 2425891.
Ook zorgt de werkgroep Gezinsvieringen verschillende
keren per jaar voor aansprekende vieringen, die thematisch
afgestemd zijn op ouders en hun kinderen. Informatie
daarover volgt eveneens via ‘t Klöpke.
Contactpersoon werkgroep Gezinsvieringen:
Miranda Pelster- Jüninck, tel. 074 - 2776107.
3. Doopviering.
Een aantal keren per jaar wordt op een zaterdag om
17.00 uur een gezamenlijke doopviering gehouden.
Over mogelijke data en administratieve zaken kunnen
doopouders contact opnemen met het parochiebureau. De
doopwerkgroep verzorgt samen met het pastoresteam de
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organisatie en invulling van de voorbereidingsavonden voor
ouders en de doopviering.
Contactpersonen doopwerkgroep:
Maartje Kamphuis-Bonenkamp,
tel. 074 - 2781871 en
Simone Scholten-Olde Engberink, tel. 074 - 8511481
4. Eerste H. Communie.
De werkgroep Eerste Communie begeleidt, in
samenwerking met het pastoresteam en de ouders zelf, de
kinderen bij hun voorbereiding op de Eerste H.Communie.
De ouders van communicantjes (groep 4 van de
basisschool) ontvangen - enkele maanden voor de geplande
datum van de Eerste H.Communie - vanuit de werkgroep
een uitnodiging voor een eerste informatieavond waar de
inhoudelijke voorbereiding en praktische zaken aan de orde
komen.
Contactpersoon: Werner Kleissen, tel. 074 – 2780747.
5.H.Vormsel.
Samen met het pastoresteam zorgt de Vormselwerkgroep
voor de organisatie van de activiteiten als voorbereiding op
het H.Vormsel.
Een aantal maanden voor de datum van de Vormselviering
nodigt de werkgroep de vormelingen (groep 8 van de
basisschool) en hun ouders uit voor een informatieavond.
Deze avond wordt ook meegedeeld via ‘t Klöpke als
uitnodiging voor mogelijke belangstellenden buiten de
basisschool.
Tijdens deze informatieavond worden de betekenis van het
H.Vormsel en de verdere voorbereidingen besproken.
Contactpersoon:
Simone Scholten-Olde Engberink, tel. 074-8511481.
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ORGANISATIE GELOOFSGEMEENSCHAP ST. PLECHELMUS DEURNINGEN

WERKGROEPEN:
Liturgisch beraad
Themakoor Cantate
Gezinsviering
Voorgangers Woord- en Communievieringen
en gebedsdiensten
Kosters, acolieten, misdienaars (inhoudelijk)
Koren (inhoudelijk)
Allerzielen
Avondwake
Uitvaart met begrafenis / crematie
Lectoren / lectrices
Vouwen en nieten boekjes
Openluchtviering Saasveld
Kinderkerstviering

= organisatiestructuur
= overlegstructuur

Werkveld
Liturgie

Pastoraatsgroep

WERKGROEPEN:
Eerste H. Communie
H. Vormsel
Doopvoorbereiding
Jongerenpastoraat
Kinderwoorddienst / kidsparty
Volwassenenkatechese
Huwelijksvoorbereiding

Werkveld
Catechese

WERKGROEPEN:
Parochiële bezoekgroep(ouderen, zieken, nabestaanden)
Ziekencommunie
Werkveld
Verwelkomingsgroep
Diaconie
Ouderenpastoraat
Ontvangst bezoek aula
Missie, ontwikkeling en vrede

WERKGROEPEN:
Beheer secretariaat / archief
Beheer financiën
Parochiebureau
Parochie-ontwikkeling
Kosters (bestuurlijke aspecten)
Beheer inventaris en interieur
(binnen verzorgsters voor schoonmaak, inkoop/was,
bloemen, adventskrans/kerststal, koper poetsen,
Beheer gebouwen en terreinen (exterieur)
(buitenverzorgers voor tuin, bestrating, hagen)
Vertegenwoordiging Kerkelijke Instelling H. Michael (Kerkhof)
Vertegenwoordiging Stichting ‘t Klöpke
Vertegenwoordiging Stichting Dorpsraad Deurningen
Vertegenwoordigingen Stichting Dorpshuis
Beheer Landkruis Gammelkeresweg.
Collectanten kerk
Organisatie Actie Kerkbalans
Koren (bestuurlijke aspecten)
Kerkradio
Documentatie

Locatieraad

Werkveld Beheer

6.Kerkelijke viering van een huwelijk.
Bruidsparen die een kerkelijk huwelijk willen sluiten
kunnen contact opnemen met het parochiebureau om hun
gewenste datum / tijd voor hun huwelijk aan te geven. Na
overleg binnen het pastoresteam i.v.m. de voorganger
bericht het parochiebureau het bruidspaar over de
voorganger en zorgt verder voor de nodige praktische
informatie.
Enkele maanden voor de huwelijksdatum nodigt betreffende
voorganger het bruidspaar uit i.v.m. de inhoudelijke
voorbereiding.
7. Kerkelijke viering van een jubileum.
Een jubileum kan men herdenken tijdens een bijzondere
viering. Tijdig contact opnemen met het parochiebureau
i.v.m. datum, voorganger, koor en andere praktische zaken
is gewenst.
Ook is het mogelijk een jubileum te herdenken tijdens een
reguliere viering door de week of in het weekend. Indien
gewenst kan er tijdens deze viering aandacht worden
gegeven aan het jubileum. Ook hiervoor contact opnemen
met het parochiebureau.
8. Bezoekwerk vanuit onze geloofsgemeenschap.
Als u graag bezoek wilt vanuit onze geloofsgemeenschap of
van één van de pastores bij u thuis, in het ziekenhuis of in
het verzorgingstehuis, dan kan dit door naam en adres van
de betreffende persoon door te geven aan de contactpersoon
van de bezoekgroep.
Contactpersoon:
Marian Huiskes-Aarninkhof,
tel. 074 - 2772331.
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9. Ziekencommunie.
De ziekencommunie kan elke eerste woensdag van de
maand na de viering van 9.30 uur thuis worden gebracht.
Ook met Kerstmis en Pasen is het mogelijk de communie
thuis te ontvangen.
Daarvoor een afspraak te maken met de contactpersoon:
Gerda Vossebeld-Oude Tanke,
tel. 074 - 2771566
Ook is het mogelijk na overleg met koster Theo Huiskes de
Communie voor een zieke mee te nemen vanuit een
reguliere viering.
10. Verwelkoming nieuwe inwoners.
Personen / gezinnen, die zich nieuw in onze gemeenschap
hebben gevestigd, kunnen bezoek ontvangen van leden van
de verwelkomingsgroep.
Contactpersonen:
Annemarie Nijhuis-Roelofs,
tel. 074 - 2771820 en
Alide Hannink-Scholten,
tel. 074 - 8526847
11. Ontmoeting leden van onze geloofsgemeenschap.
Op de 2e woensdag van de maand is er na de viering van
9.30 uur gelegenheid om in het parochiehuis gezellig een
kop koffie of thee te drinken en een praatje te maken.
Ook is er een aantal keren per jaar na een weekendviering
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie;
tijden staan aangegeven onder de kerkagenda in ‘t Klöpke.
Contactpersonen:
Riet ten Have-Brinke,
tel. 074 - 2772480 en
Annie Stege-Aarninkhof,
tel. 074 - 2781945.
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12. Sacrament van de zieken of ziekenzegen.
Elke morgen om 8.00 uur is Pastor B.H.M. Reerink
bereikbaar voor dringende pastorale zaken. Bij geen gehoor
kunt u ook de andere leden van het pastorale team
benaderen.
Telefoonnummers staan eerder in deze gids aangegeven;
ook worden ze regelmatig in ‘t Klöpke vermeld.
B.g.g. koster Theo Huiskes bellen, tel. 074 - 2772331.
13. Overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap.
Bij een overlijden kunt u als familie contact opnemen met
koster Theo Huiskes, tel. 074 - 2772331 of 06 - 57184436.
B.g.g. Johan Oude Smeijers tel. 06 -13812757
Hij overlegt voor verdere begeleiding met de dienstdoende
pastor of vrijwillige voorganger.
De avondwake of afscheidsviering wordt gehouden
‘s avonds om 19.00 uur; de uitvaartviering is doorgaans
‘s morgens om 10.00 uur tenzij de situatie een andere tijd
noodzakelijk maakt.
14. Bezoek aan een overledene in het mortuarium.
Wensen i.v.m. het bezoeken van een overledene kunnen
aangegeven worden bij de werkgroep ‘Ontvangst bezoek
aula’.
Contactpersoon:
Rosa Oude Smeijers - Hutten,
tel. 074 - 2772350 of 06 - 13812757.
15. Gebed vragen bij overlijden
Voor een overleden familielid / kennis van buiten onze
geloofsgemeenschap kunt u gebed vragen tijdens een
reguliere viering. Dit kan door:
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Mededeling aan het parochiebureau met naam, voornaam,
leeftijd en woonplaats.
B.g.g. Theo Huiskes, tel.074 - 2772331 of 06 - 57184436
16. Intentie bij een viering
Intenties voor vieringen kunt u opgeven bij het
parochiebureau tijdens openingstijden of in de brievenbus
van het parochiehuis, uiterlijk zondagavond.
Voor informatie over mogelijkheden voor intenties bij
vieringen op langere termijn (fundaties) b.v. van 2 tot 20
jaar voor u of een familielid en/of het vooraf regelen van
financiën rond een uitvaart kunt u contact opnemen met
Johan Kleissen, tel. 074 - 2772214.
V. INFORMATIE OVER PRAKTISCHE
AANGELEGENHEDEN.
1. Bericht voor publicatie in ‘t Klöpke
-Ieder die een tekst m.b.t. de geloofsgemeenschap
opgenomen wil hebben in het Klöpke moet die uiterlijk
zondagavond aanleveren bij het parochiebureau; zo
mogelijk per mail of getypt in de brievenbus van het
parochiebureau. Bij een getypte tekst graag duidelijk
aangeven, dat het een ‘bericht voor geloofsgemeenschap’
betreft.
Het parochiebureau heeft tot taak de verzamelde berichten
te ordenen en in te leveren bij de redactie van ’t Klöpke.
Andere berichten rechtstreeks naar de redactie van
’t Klöpke.
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2. Verhuizing van een lid van onze geloofsgemeenschap.
Verhuizing naar elders, b.v. naar verzorgingstehuis,
verpleeghuis of voor studie en verhuizing binnen onze
gemeenschap graag doorgeven aan het parochiebureau. Bij
verhuizing naar elders wordt u automatisch uitgeschreven
bij de gemeenschap van Deurningen. Wilt u ‘voorkeurparochiaan’ blijven in Deurningen, dan kunt u dat melden
aan het parochiebureau.
3.Kerkradio.
Informatie over aansluiten / beëindigen van de kerkradio bij
Johan Kleissen, tel. 074 - 2772214.
4. Gebruik parochiehuis.
Informatie met betrekking tot het gebruik van het
parochiehuis wordt gegeven door leden van het
parochiebureau.
Reserveringen - waar nodig - in overleg met het
parochiebureau.
N.B. Werkgroepen vermelden de data van hun
vergaderingen zelf in de betreffende agenda.
VI. ACTIE KERKBALANS EN VERGOEDINGEN
VOOR KERKELIJKE DIENSTEN
Elk jaar in januari wordt de actie kerkbalans gehouden,
waarbij elk lid van onze geloofsgemeenschap van 18 jaar en
ouder wordt aangeschreven om bij te dragen aan de
financiën van onze geloofsgemeenschap.
Naast de actie kerkbalans zorgen de vergoedingen voor
kerkelijke diensten voor het dekken van de kosten, die onze
geloofsgemeenschap heeft o.m. salarissen, pastorale zaken,
energie, onderhoud van gebouwen en terreinen enz.
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Vergoedingen voor kerkelijke diensten per 1-06-2016
Intentie bij viering, alle situaties
€
6,Doopviering in de kerk met doopkaars
€ 50,Jubileumvieringen met koor in de kerk
€ 250,Jubileumviering tijdens reguliere viering € 50,Huwelijksviering met koor in de kerk
€ 350,Huwelijkskaars met afbeelding kerk
€ 50,Rouwdienst met avondwake en uitvaartdienst
met koor in de kerk en begrafenis
€ 350,Rouwdienst met avondwake en uitvaartdienst
met koor in de kerk en begeleid(st)er
crematiedienst
€ 450,Afscheidsviering
€ 250,Avondwake
€ 150,Mortuarium, parochiaan, meerdere nachten € 200,Mortuarium, parochiaan, één nacht
€ 75,Mortuarium, parochiaan tijdens avondwake
of afscheidsviering
€ 50,Mortuarium, parochiaan en kapel voor
condoleren
€ 100,Mortuarium, niet-parochiaan per nacht
€ 100,Mortuarium, niet-parochiaan en kapel voor
Condoleren
€ 150,Kerkradio abonnement per maand
€
6,25
Kaars
€
0,75
Boekje bij een viering
€
0,35
Euro-collecte
€
1,Tweede collecte
Vrije gift
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VII. INFORMATIE OVER HET KERKHOF EN DE
TARIEVEN
De fusie van de parochies van Oldenzaal, Weerselo,
Rossum, Deurningen en Saasveld is in maart 2010 tot stand
gekomen. De vier kerkdorpen Weerselo, Rossum,
Deurningen en Saasveld hebben elk een eigen kerkhof en
willen daar in de toekomst graag over blijven beschikken.
Mede daarom hebben zij besloten het beheer van hun
kerkhoven onder te brengen in een aparte kerkelijke
instelling. Met ingang van 1 januari 2010 zijn deze vier
kerkhoven ondergebracht in de kerkelijke instelling
R.K. Begraafplaatsen H. Michaël. Deze instelling werkt
met statuten en één gezamenlijk kerkhofreglement. Het
reglement geeft aan wie er op ons kerkhof bijgezet kan
worden. Dit reglement kunt u verkrijgen bij ons
parochiebureau.
Het beheer en de exploitatie van de kerkhoven zijn
verantwoordelijkheden van het bestuur van deze kerkelijke
instelling. Het bestuur van de instelling wordt gevormd door
vijf personen: één uit elk van de vier dorpen en één namens
het bestuur van de parochie van de H. Plechelmus. Namens
onze geloofsgemeenschap heeft Henk Mulder zitting in het
bestuur; tel. 074 - 2772529
Voor elk kerkhof is door het bestuur een beheerder
aangesteld die, binnen de door het bestuur aangegeven
kaders, voor het beheer en de administratie zorg draagt.
Namens onze geloofsgemeenschap treedt Johan Kleissen op
als beheerder van ons kerkhof; tel 074 - 2772214
Ons kerkhof dient zichzelf te kunnen bedruipen. De
inkomsten bestaan uit de grafrechten, bijkomende
inkomsten en tarieven voor verlenging. Ter beperking van
de kosten en dus van de hoogte van de tarieven, worden de
20

onderhoudswerkzaamheden, beheer en bestuur - waar
mogelijk - door vrijwilligers uitgevoerd.
Tarieven per 1 januari 2018.
Algemeen:
Bijdrage onderhoud kerkhof (per overledene)
Volwassene (dubbelgraf):
Graf delven incl. hulpmiddelen
Grafrechten (20 jaar)
Grafrechten - bijzetting (max. 10 jaar);
Verlenging grafrechten 10 jaar

€ 150,-

€
€
per jaar €
€

200,650,32,50
200,-

Volwassenen (enkel graf):
Graf delven incl. hulpmiddelen
Grafrechten (20 jaar)
Verlenging grafrechten (10 jaar)

€ 125,€ 350,€ 200,-

Kind (tot en met 12 jaar):
Graf delven incl. hulpmiddelen
Graf rechten (20 jaar)
Verlenging grafrechten (10 jaar)

€
0,€
0,€ 100,-

Columbarium
Urnrechten urnenkeldertje-/zuiltje 20 jaar)
€ 500,Urnrechten - bijzetting (max. 10 jaar);
per jaar € 25,Verlenging urnrechten (10 jaar)
€ 200,Bijzonderheden:
Voor begraving van en overledene van buiten de
geloofsgemeenschap is toestemming van het bestuur vereist.
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Indien hiervoor toestemming wordt verleend, gelden
afwijkende tarieven.
*Na een bijzetting is de minimale duur van de grafrust
10 jaar. Indien de bijzetting binnen 10 jaar na de eerste
begraving plaats vindt, zijn er geen extra grafrechten
verschuldigd. De periode van 10 jaar grafrust valt dan
namelijk binnen de 20 jaar van reeds betaalde grafrechten.
Als de bijzetting meer dan 10 jaar na de eerste begraving
plaats heeft, dan valt de duur van 10 jaar grafrust deels
buiten de 20 jaar van reeds betaald grafrechten. Over het
aantal extra jaren is € 32,50 per jaar verschuldigd.

22

VIII

Het werk van onze ouders en voorouders.
Zetten we dat ook door naar de toekomst toe?

Vele generaties hebben zich in de voorbije tijd ingezet voor
onze parochie Deurningen. Nu al meer dan 350 jaar
geleden, in het gedenkwaardige jaar 1665, werden we een
zelfstandige parochie en hoorden we niet meer bij
Oldenzaal. Dat gebeurde in een rumoerige tijd met nu eens
godsdienstvrijheid en dan weer de situatie dat het de
katholieken bijna onmogelijk werd gemaakt hun geloof te
beleven. Het was in die tijd, dat Bernard van Galen, de
bekende bisschop van Munster, Overijssel binnenviel en
Oldenzaal als één van de eerste steden in zijn macht kreeg.
Vanaf dat moment genoten de katholieken weer
godsdienstvrijheid en werden de parochies dichtbij de stad
Oldenzaal, waaronder onze Plechelmusparochie,
opgericht.
Maar na het vertrek van Bernard van Galen in 1672 was het
weer snel afgelopen met de godsdienstvrijheid en hielden
katholieken hun bijeenkomsten in het geheim in
´schuilkerken´. In de 2e helft van de 18e eeuw kwam er wat
meer rust en in 1786 mocht de eerste parochiekerk gebouwd
worden. Bijzonder is dat deze kerk, gebouwd onder leiding
van bouwpastoor Henricus Kagelink en dankzij gulle giften
en arbeid van parochianen, reeds binnen één jaar in gebruik
kon worden genomen. Gulle gaven aan de kerk en het
vrijwilligerswerk zijn dus van alle tijd!
Deurningen, Hasselo, Gammelke en Klein Driene kenden in
die tijd samen 1500 parochianen. Veel kerkbezoekers bij de
diensten in deze eerste en veel te kleine kerk moesten buiten
blijven staan. Daarom werd in 1813 begonnen met de bouw
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van de nieuwe waterstaatskerk ter plaatse van het
voormalige parochiehuis. Deze kerk deed dienst van 1820
tot 1913.
In dat jaar 1913 werd onze huidige kerk geconsacreerd en in
gebruik genomen. Ook dateren uit die tijd de pastorie en het
parochieel kerkhof naast de kerk. In 1965 is er uitgebreid
`300 jaar parochie St. Plechelmus Deurningen` gevierd en
allen hebben we nu nog steeds het feestelijke jubileumjaar
2015 in beeld.
Tijdens de laatste 50 jaar van het bestaan als parochie is het
eerste parkeerplein nabij de kerk aangelegd en in 1991 is het
kerkplein verder uitgebreid.
Markant zijn verder de bouw van het nieuwe mechanisch
kerkorgel in het priesterkoor in 1980, de renovatie van de
pastorie / de bouw van het mortuarium / kapel en
parochiehuis in 1989, de verbetering en uitbreiding van het
parochieel kerkhof in 1992 en de herinrichting van het
priesterkoor van de kerk in 1995.
In de periode 2006-2012 zijn de kerkelijke gebouwen
ingrijpend gerestaureerd voor een totaal bedrag van ca
€ 800.000,-. In saamhorigheid is door de gemeenschap het
schitterende bedrag van ca € 420.000,- bijeen gebracht. Het
was de opstap naar het eeuwfeest van onze kerk in 2013.
Van 28 augustus t/m 5 september 2015 heeft de gehele
gemeenschap het 350-jarig bestaan van de parochie en
dorpsgemeenschap Deurningen en de jubilea van diverse
verenigingen gevierd. Een mooie basis voor een goede
toekomst van onze geloofsgemeenschap.
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