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In 1917 werd er in het O.L.V. Gilde gebouw in Veldhunten een noodkerk ingericht,
zodat de mensen uit Varsselder en Veldhunten niet meer naar de kerk in Gendringen
of Ulft hoefden te gaan.

Al snel werd er door de dorpsgemeenschap aktie ondernomen om een eigen kerk te
bouwen, waaraan het Bisdom gehoor had gegeven door een bouwpastoor aan te
stellen. In 1927 was het dan zover dat de kerk ingewijd kon worden als de H.H.
Martelaren van Gorcum Varsselder - Veldhunten.

Nu na 90 jaar dat het kerkgebouw zijn dienst heeft gedaan aan de gemeenschap van
de H.H. Martelaren van Gorcum parochie hebben parochie en Bisdom besloten, om
onze kerk te onttrekken aan Ere diensten. Dat betekent dat er geen sacramenten meer
in de kerk worden toegediend.

|Van het verleden naar het heden
Begin januari 2014 hebben wij als stichting V.V.V.V.V. het initiatief genomen om te
gaan praten met het bestuur van de Verrijzenis parochie, over de overname en
mogelijkheden van het kerkgebouw en de begraafplaats.

Na diverse besprekingen en de hele kerkrechtelijke procedure te hebben doorlopen,
kwam er steeds meer duidelijkheid over de regels en de mogelijkheden voor overname
van het kerkgebouw en begraafplaats.
Voor ons was het uitgangspunt, gezien de historie van het kerkgebouw, met zijn
inventaris en begraafplaats, om het geheel voor een symbolisch bedrag over te nemen
van de parochie. Aan dit standpunt hebben we steeds vastgehouden.

Verder was onze insteek om het kerkgebouw en begraafplaats dienstbaar te houden
(en te maken) zoals dit al zo’n 90 jaar heeft plaats gevonden in onze
dorpsgemeenschap.

| HISTORIE |

|De grote verandering



6

|De overname

Mede doordat wij het geheel voor een symbolisch bedrag overnemen, willen wij het
gebouw voor het dorp behouden en breed inzetten voor passende activiteiten.

Nu is het dan zover dat wij het kerkgebouw en begraafplaats als dorpsgemeenschap
zelfstandig moeten besturen en regelen. De kerk is een stuk geschiedenis van onze
dorpsgemeenschap. Het is een vertrouwde plek om samen te komen en elkaar te
ontmoeten, zowel op het gebied van religie als passende andere activiteiten, zodat
onze dorpsgemeenschap nog vele jaren gebruik mag en kan maken van ons
kerkgebouw.

Het kerkgebouw heeft ook de zorg voor zijn naasten en geeft zin aan het leven.

De kerk is ook de ruggengraat van onze dorpsgemeenschap.

|Onttrekken van de erediensten

Op 23 november 2014 heeft de onttrekking uit de eredienst van de H.H. Martelaren
van Gorcum kerk plaatsgevonden, dit houdt in dat er geen reguliere Eucharistie
vieringen en sacramenten meer mogen plaatsvinden in onze kerk zoals: dopen, eerste
communie, vormen en huwelijkinzegeningen. Deze vieringen vinden plaats in het
Eucharistie Centrum Ulft.

In ons kerkgebouw is het nog wel mogelijk om de volgende gebedsbijeenkomsten te
houden bij gelegenheden zoals: huwelijksjubileum, traditionele festiviteiten die eigen
zijn aan de plaatselijke gemeenschap b.v. schutters-, carnavals- en schoolviering, kerst,
pasen, pinksteren en diensten zoals avondwake, uitvaart, doden herdenking en voor
de wet trouwen.

De kerk blijft als spiritueel centrum een belangrijke rol spelen in onze
dorpsgemeenschap.
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|De vernieuwing

Nu is het dan zover dat we zelfstandig het kerkelijke gebeuren in onze
dorpsgemeenschap in leven moeten houden. Dat kan alleen met de medewerking van
onze vrijwilligers die op liturgisch, cultureel en op sociaal gebied iets kunnen en
willen bijdragen aan het welslagen van onze missie.

De kerk is een plaats van ontmoeting in de samenleving op religieus gebied, maar
ook steeds vaker met een bredere invulling op multicultureel gebied die bij de
plaatselijke situatie past, als ook op sociaal terrein.

De kerk moet zijn oorspronkelijke religieus karakter blijven behouden, ook als de
kerk breed inzetbaar is voor andere activiteiten.

|De vrijwilligers

Voorheen waren er vrijwilligers werkzaam voor de kerk (om aflaten te verdienen), nu
zijn de besturen met de vrijwilligers hard nodig om het gebouw open te houden.

Wij moeten veel waardering hebben en zuinig zijn op onze vrijwilligers.
Ze zorgen er voor dat wij in ons dorp diensten en vieringen kunnen houden.
Mede door de vrijwilligers, samen met de verenigingen, kunnen er ook andere
activiteiten  georganiseerd worden in de kerk.

De vrijwilligers zorgen voor het onderhoud en schoonmaken van de kerk en het
kerkhof, de tuin enz.
Laten wij de vrijwilligers ondersteunen en waarderen door aanwezig te zijn bij de
door hen georganiseerde bijeenkomsten. 

Met elkaar voor elkaar, de kerk is voor ons en van ons allemaal.
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|Vereniging Kerkgebouw

Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten is opgericht met volledige
rechtsbevoegdheid, waarvan de statuten in een notariële akte zijn opgenomen. Bij
deze overdracht behoort de ondergrond van het kerkgebouw en het kerkgebouw
inclusief de inventaris.
De kerk is voor een symbolisch bedrag gekocht.

In deze overdracht wordt de grond van de begraafplaats kadastraal afgesplitst van de
grond van de kerk. Dit gedeelte wordt dan ondergebracht in de beheer Begraafplaats.
Beheer Begraafplaats valt onder Vereniging Kerkgebouw Varsselder Veldhunten.

De vereniging schrijft eenmaal per jaar een ledenvergadering uit, ieder lid heeft één
stemrecht, de contributies van de leden vormen de voornaamste bron van inkomsten
om de exploitatiekosten te kunnen dekken.

Ieder jaar moeten de leden in een jaarvergadering het jaarverslag en het gevoerde
beleid goedkeuren, dit geldt ook voor de verslaglegging en de financiële
verantwoording.



11

Organisatie Vereniging Kerkgebouw

Om het Bestuur Vereniging Kerkgebouw zoveel mogelijk te verlichten van hun
werkzaamheden moeten er een drietal commissies worden aangesteld.

-  Commissie activiteiten: 3 personen.
Deze commissie onderhoudt contacten met de werkgroepen voor diensten en
vieringen, muziek en zangverenigingen voor het geven van Kerst- en Paasconcerten,
culturele instellingen voor het houden van exposities, uitvaartondernemingen voor
het houden van bijeenkomsten om een overledene te herdenken

- Commissie beheer kerkgebouw: 5 personen.
Technische commissie die het gebouw beheert en kleine reparaties verricht zoals
b.v. het vervangen van kapotte lampen, schoonhouden van het gebouw, contact
onderhouden met een installatiebedrijf enz.

- Sponsorcommissie: 3 personen.
Deze commissie zorgt ervoor om voldoende geldmiddelen binnen te halen voor
onderhoud en aanpassingen van het kerkgebouw, door het aanboren van subsidies,
donateurs, sponsoren en schenkingen.
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|Beheer Begraafplaats

Naast de Vereniging kerkgebouw is er een Beheer begraafplaats opgericht met als doel
het beheren van de begraafplaats.

Beheer Begraafplaats neemt de taak van de huidige begraafplaatsbeheerder over. 
De bestuurders van Beheer Begraafplaats hebben een personele eenheid met de
bestuurders van Vereniging Kerkgebouw. De penningmeester van de Vereniging
Kerkgebouw is ook penningmeester van de Beheer Begraafplaats.

In het dagelijks bestuur zitten een voorzitter en een secretaris van de Beheer
Begraafplaats. Beheer Begraafplaats zorgt voor het bijhouden van de administratie, 
de financiën en de verplichte registratie van de begraven overledenen.

Uitgebreide reglementen voor de begraafplaats zijn aanwezig bij het bestuur. Het
bestuur van Beheer Begraafplaats onderhoudt ook de contacten met de vrij-willigers
voor het onderhoud van de begraafplaats, de tuinen en het delven van graven. 

Op de begraafplaats kunnen en mogen ook mensen met een andere
geloofsovertuiging begraven worden. Dit houdt in dat de status van de begraafplaats
van bijzondere begraafplaats (RK) overgaat naar algemene begraafplaats.
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|Dienstbaarheid

Door nauwe samenwerking met alle verenigingen en vrijwilligers kunnen we
invulling geven aan de behoefte om nieuwe activiteiten te ontplooien.

Door bij voorbereidingen van kerkelijke feestdagen met kinderen van ons dorp en
school uitleg te geven waar en waarvoor deze feestdagen gevierd worden, zo ook
kunnen er samen met de kinderen palmpasen stokken gemaakt worden, lampions
voor de optocht van St. Maarten, versieringen voor de kerk, schminken voor
carnavalsoptocht enz.

Ook zouden de verenigingen voor één gemeenschappelijke broodmaaltijd kunnen
zorgen in de kerk of dorpshuus.

De fanfare zou samen met een zangkoor op feestdagen een concert kunnen geven, zo
is er voor iedereen wel iets te bedenken om samen te werken en iets te betekenen
voor de leefbaarheid en dienstbaarheid van onze dorpsgemeenschap.

De verenigingen kunnen, bij diverse gebeurtenissen in de kerk, de vrijwilligers
ondersteunende werkzaamheden laten verrichten.
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Het is van groot belang dat de hele dorpsgemeenschap mee doet en mee denkt over
de toekomst van ons dorp.

Samen een sterke kern maken met als basis ‘t Dorpshuus en de Vereniging Kerkgebouw.

Heel belangrijk zijn ook hierin alle verenigingen, de vrijwilligers en de basisschool
voor het doen slagen van een sterke dorpsgemeenschap, zodat we nog vele generaties
lang, voor jong en oud, een leefbaar dorp hebben en houden.

Het is van groot belang dat de hele dorpsgemeenschap mee doet en mee denkt over
de toekomst van ons dorp.
Verder is de verandering op liturgie gebied van het kerkelijke leven voor niemand
gemakkelijk. We zullen er aan moeten wennen, wat nog wel en wat niet meer kan en
de kerk een bredere bestemming krijgt.

Daarom is het ook goed dat de nieuwe organisatie rustig de tijd kan nemen om van
het begin af aan iets goed op te bouwen voor de toekomst van Varsselder -
Veldhunten.

Wat is Varsselder - Veldhunten zonder kerkgebouw!

|Samen werken - samen verder
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|De verenigingen en de kerk

Het bloeiende verenigingsleven in ons dorp heeft in het verleden altijd zijn steentje
bijgedragen in het kerkelijk leven, nu zal er ook in samenwerking met de
verenigingen verder worden gekeken naar de mogelijkheden om andere activiteiten te
ontplooien in het kerkgebouw.

Bijvoorbeeld: dat één vereniging samen met de activiteitencommissie de organisatie
op zich neemt om met de kinderen van de basisschool de kerststal op te bouwen.
In de kerstvakantie met de kinderen diverse spelen te organiseren voor het
kinderkerstfeest in de kerk. We hebben een rijk verenigingsleven in Varsselder -
Veldhunten, maar geen zangkoor zoals in het verleden. Hopelijk staan er een paar
initiatiefnemers op om weer een zangkoor op te richten. Een zangkoor in welke
samenstelling dan ook, als er maar weer gezongen kan worden in de kerk. 
Bouwen aan onze toekomst is het fundament van onze dorpsgemeenschap, de kerk is
er niet alleen voor ouderen, maar zeer zeker ook voor jongeren. Die hebben immers 
de toekomst.
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- Vereniging Kerkgebouw heeft als doel het zonder winstoogmerk in stand houden
van het kerkgebouw van Varsselder Veldhunten en het voortbestaan voor het alge-
meen en plaatselijk belang zowel op cultureel gebied als op historische waarde.
Kortom ons kerkgebouw is een plaats van ontmoeting om zo doende bij te dragen
aan de dienstbaarheid en leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap.

- Vereniging Kerkgebouw draagt de zorg voor het behoud van de Mariakapel en het
onderhoud daarvan. 

- Vereniging Kerkgebouw wil in eigen beheer zorgdragen voor een complete uitvaart-
plechtigheid. Het is heel belangrijk om op een betekenisvolle en passende manier
en in een prettige en vertouwde omgeving afscheid te kunnen nemen van onze
dierbaren. Dit mede door contacten te leggen met regionale uitvaartondernemers.

- Vereniging Kerkgebouw onderhoudt nauwe samenwerking met het bestuur Beheer
Begraafplaats.
Bestuur Beheer Begraafplaats en de mensen die zorgen voor het onderhoud van de
begraafplaats kunnen ten alle tijden gebruik maken van het Trefpunt.

- Vereniging Kerkgebouw wil ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap zoveel
mogelijk bijeenkomsten organiseren op de jaarlijkse kerkelijke feestdagen en her-
denkingsdagen.
Ook zal het kerkgebouw gebruikt worden voor culturele plaatselijke evenementen
waarbij de gehele plaatselijke gemeenschap betrokken wordt.

- Vereniging Kerkgebouw verzorgt ook voor kinderen de jaarlijkse terugkerende
Palmpasen optocht, paaseieren schilderen, St Maarten lampionnen optocht, kerst-
viering, kerststal opzetten, etc, etc...

|De Vereniging Kerkgebouw en de kerk
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Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor:
-  Om het kerkhof in stand te houden. De kracht van de begraafplaats ligt in het

verleden, laat zien dat het prachtige plekken zijn die een grote historisch en culturele
waarde hebben. Het is een plek van bezinning.
Ze zijn mede de geschiedenis van ons dorp.

-  De Mariakapel is elke dag open voor een kaarsje op te steken en voor een paar
minuutjes van rust en stilte, voor troost en kracht en te bidden voor uw dierbare
naasten.

-  Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en graag bezoek van uit de kerk wenst of u
wil  graag de communie thuis ontvangen neem dan gerust contact met de
locatieraad.

-  Ook anders denkende gelovigen van onze dorpsgemeenschap zijn van harte welkom
bij de Vereniging Kerkgebouw. Ook vragen wij aan deze mensen om lid te worden
van de Vereniging Kerkgebouw.

-  Als lid is men niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de exploitatie van het
kerkgebouw. Wel moeten de leden het jaarverslag en gevoerde beleid goedkeuren in
de jaarvergadering.

-  Om de vier jaar vindt er een bestuursverkiezing plaats, het bestuur is dan herkiesbaar
of er vindt een bestuurswisseling plaats. Dit is in de statuten vastgelegd. Nieuwe
bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur, of door tenminste drie
leden die dan schriftelijk en getekend voor aanvang van de ledenjaarvergadering
ingediend worden.

-  De huurtarieven van het kerkgebouw en het Trefpunt, voor niet leden, wordt
jaarlijks vastgesteld door het bestuur en in de jaarvergadering als agendapunt
ingebracht.

-  Door het behouden van het kerkgebouw kan deze worden ingezet voor gebruik op
sociaal en cultureel gebied, maar ook op het gebied van spiritualiteit en religie, dus
het kerkgebouw is inzetbaar voor meerdere doeleinden.

|Algemeen
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|Vereniging Kerkgebouw en Locatieraad

De Naam “Martelaren van Gorkum” blijft bestaan voor het kerkgebouw zolang er
een herkenbare en aanspreekbare geloofsgemeenschap bestaat.

Voor vieringen met een dorpskarakter en niet-sacrementele vieringen kunnen 
geestelijken gevraagd worden via de locatieraad.

De Vereniging Kerkgebouw wil na overname zoveel mogelijk Kerk blijven. Dat kan,
mits er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van een kerkgebouw die
onttrokken is aan de Eredienst en de voorwaarden in de koopovereenkomst.

De locatieraad van deze geloofsgemeenschap vormt met de andere geloofsgemeen-
schappen de parochie. Die geloofsgemeenschap kan voor bepaalde vieringen en bij-
eenkomsten gebruikmaken van het kerkgebouw.

De locatieraad en de geloofsgemeenschap zijn geen onderdeel van de Vereniging
Kerkgebouw maar een onderdeel van de parochie.

De geloofsgemeenschap kan tegen kostprijs gebruik maken van het kerkgebouw en
het Trefpunt.
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|Leden certificaathouders
Om de jaarlijkse kosten te kunnen betalen vragen wij de bewoners van Varsselder -
Veldhunten om lid te worden van de vereniging kerkgebouw en certificaten te kopen.
Er worden certificaten uitgegeven van € 25,00 per stuk per jaar, iedereen vanaf 
18 jaar kan certificaten kopen en heeft recht op 1 stem. 
Uiteraard kunnen er meer certificaten per persoon gekocht worden.

Certificaten worden ieder jaar stilzwijgend met een jaar verlengd. De Vereniging
kerkgebouw schrijft éénmaal per jaar één verplichte ledenjaarvergadering uit in de
kerk. In deze jaarvergadering moet het dagelijks bestuur van de vereniging het
jaarverslag en het gevoerd beleid voorleggen aan de leden/certificaathouders om deze
te laten goedkeuren. Dat geldt ook voor de verslaglegging en de financiële
verantwoording.

Certificaat: dienende als bewijs van koper
: schriftelijk bewijs

|Waarom, waarvoor ledencertificaten

Door de jaarlijkse kosten die door de Vereniging Kerkgebouw gemaakt moeten
worden, is deze met steun van alle inwoners van ons dorp op te lossen. Door met zijn
allen lid te worden van de Vereniging Kerkgebouw. 

Door de vaste lasten per jaar zoals verzekering, gas, water, elektra, klein onderhoud,
onkosten trefpunt enz. kunnen de jaarlijkse onkosten voor het kerkgebouw op 
€ 6.000 komen. Dat houdt in dat er 250 ledencertificaten à € 25,00 in onze
dorpsgemeenschap verkocht moeten worden. Dat moet toch te realiseren zijn.

Verder hoeft er voorlopig weinig aan het kerkgebouw en interieur aangepast te
worden. De inventaris en het kerkgebouw mogen de komende 20 jaar niet verkocht
worden, dat is notarieel vastgelegd. Als de Vereniging Kerkgebouw andere activiteiten
wil organiseren moeten hiervoor wel de nodige aanpassingen gedaan worden. 
Denk aan toiletten, tafels en stoelen in de kerk. Voor deze aanpassingen moeten dan
wel eerst de nodige gelden worden ingebracht.
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|De Kerk
Het kerkgebouw staat en blijft voor onze dorpsgemeenschap. De Vereniging
Kerkgebouw zet zich in voor het welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhinten,
nu en in de toekomst, met als doelstelling het regelen en organiseren van zowel
kerkelijke als niet-kerkelijke activiteiten in het kerkgebouw en het beheer en
onderhoud van de begraafplaats. Ten aanzien van de diverse activiteiten in het
kerkgebouw wordt ondermeer gedacht aan: complete uitvaartverzorging, verzorgen
van herinneringsbijeenkomsten, stimuleren van muzikale activiteiten in het dorp,
plaatselijke en regionale culturele evenementen en boekuitleen.

De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit diverse bronnen zoals:
ledencertificaten, sponsoring, vrijwillige bijdrages, subsidies, schenkingen en overige
baten van inzamelingsacties.
Zoals uit bovengenoemde doelstelling en genoemde activiteiten blijkt, heeft het
bestuur en de vrijwilligers van de Vereniging Kerkgebouw het voornemen het
kerkgebouw in Varsselder-Veldhunten actief en leefbaar te houden. Daarom is uw
steun onmisbaar en van harte welkom en gewaardeerd.
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Doe mee!
Beste mensen van Varsselder-

Veldhunten en omstreken, 
doe mee en wordt ook lid van 
de Vereniging Kerkgebouw. 

Koop een of meerdere 
certificaten ter ondersteuning

voor het behoud van het 
kerkgebouw in ons dorp.
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|Slotwoord

Op 3 oktober 2017 is het dan zover dat het Bisdom en de parochie Maria Laetitia de
overdracht van het kerkgebouw en de begraafplaats via notaris van der Reijt en
Reijenga te s-Heerenberg overgedragen heeft aan de Vereniging Kerkgebouw te
Varsselder - Veldhunten.

Nu zijn we dan als dorpsgemeenschap eigenaar van het kerkgebouw en beheerder van
de begraafplaats.
Wij moeten deze dan ook als dorpsgemeenschap zelfstandig beheren en besturen. 
Heel belangrijk hierin zijn de vrijwilligers van de Vereniging Kerkgebouw die hieraan
inhoud en invulling gaan geven. Nu de overdracht van het kerkgebouw heeft
plaatsgevonden kunnen de inwoners van Varsselder - Veldhunten er nog vele
generaties lang gebruik van maken voor diverse activiteiten die in het kerkgebouw
plaats kunnen vinden.

Het is prettig voor onze dorpsgemeenschap dat het uurwerk in de kerktoren in
werking blijft en dat de klokken in de toren bij bepaalde gelegenheden kunnen
blijven luiden.

De kerktoren is een blikvanger voor Varsselder - Veldhunten

De initiatief nemers

Met dank aan iedereen die aan deze overdracht 
van het kerkgebouw heeft meegewerkt.
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Vereniging Kerkgebouw
Hoofdstraat 31
7076 AG Varsselder - Veldhunten
Tel.: Trefpunt 0315 - 631013
Bank rekening: NL 29RABO.0317525735
Kerkbestuur: Voorzitter:

Penningmeester:
Secretaris:
en 2 bestuursleden

Commissie: Werkgroep activiteiten
3 personen

Commissie: Beheer, onderhoud Kerkgebouw
5 personen

Commissie: Fondsen werven
3 personen

Kascommissie:
Financien controle voor Vereniging Kerkgebouw en
Beheer Begraafplaats
2 personen

Beheer Begraafplaats
Hoofdstraat 31
7076 AG Varsselder - Veldhunten
Tel.: Trefpunt 0315 - 631013
Bank rekening:
Bestuur: Voorzitter:

Penningmeester:
Secretaris:

Het bestuur van Beheer Begraafplaats houdt een verplichte registratie 
van de begraven overledene bij.

Uitgebreide reglementen van de begraafplaats zijn aanwezig bij Beheer Begraafplaats.

|Organisatie Vereniging Kerkgebouw
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|Parochie Maria Laetitia (voorheen Verrijzenis parochie)

Centraal secretariaat Maria Laetitia
Postbus 664
7000 AR  Doetinchem
Kantoor: Pastoor Vernooijstraat 7
7071 BR Ulft
Tel.: 0315 - 342044

Dit kerkboekje is een uitgave van: de initiatiefnemers en de Vereniging Kerkgebouw 
Varsselder - Veldhunten. 

Ontwerp: Grafisch ontwerp bureau Ap Timmers
Fotografie: plaatselijke fotografen
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Wat is Varsselder - Veldhunten zonder kerkgebouw!
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