
 

 

Beste parochiaan, 

Naar aanleiding van ons voorgenomen besluit om de bisschop te verzoeken in te 
stemmen met de sluiting van twee kerken van onze parochie (medegedeeld op 13 
februari 2020 in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk en de Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hartkerk) en op/na de 3 bijeenkomsten hierover (22-24 februari 2022) 
hebben wij veel vragen en kritische opmerkingen gekregen van u als parochiaan, 
mondeling en schriftelijk. Vragen en opmerkingen die wij serieus nemen. In deze brief 
en op de parochiebijeenkomst van 19 april 2022 willen wij deze vragen beantwoorden.  

Dat er helaas twee kerken gesloten moeten worden is geen doel. Dat wij hiertoe 
moeten besluiten, kan geen verrassing zijn en is noodzakelijk. Noodzakelijk om een 
vitale geloofsgemeenschap te blijven. Dat doel en het gekozen middel staan voor ons 
als een paal boven water. En de argumenten daarvoor – en dat zijn bepaald niet 
alleen financiële argumenten – hebben wij uitgebreid en onderbouwd beschreven in 
ons visiedocument, dat ook op onze website staat. In dat document leest u hoe wij 
het doel en dus de toekomst zien. Hoe wij het huidige ‘tij’ willen en (hopen te kunnen) 
keren; met u. 

Het tij – in elk geval onze tijd – kenmerkt zich, al geruime tijd, door neerwaartse 
lijnen. Op alle vlakken. Wij hebben nu eenmaal te weinig pastores die alle vieringen 
op alle locaties kunnen verzorgen. Het aantal kerkbezoekers kalft (verder) af en dat 
geldt ook voor de sacramentele momenten. Het aantal vrijwilligers? Ook dat loopt 
terug. Ons vrijwilligersbestand is – en niet alleen op grond van leeftijd –  kwetsbaar 
geworden. Onze kerkgebouwen? Die zijn te groot en leggen –  qua onderhoudskosten 
en de daarvoor aan te houden voorzieningen – een onevenredig beslag op onze 
financiële middelen, zeker ook om ons doel te willen en kunnen bereiken: een vitale 
geloofsgemeenschap, ook in 2030. 

Daarom en daarvoor moeten wij een oplossing zoeken. Een oplossing die 
parochiebreed voor vitalisering gaat zorgen. Echter, vitaliseren betekent ook 
transformeren. Want het is niet langer verantwoord om met het teruglopende aantal 
kerkbezoekers zeven locaties open te houden. Het is de verantwoordelijkheid van het 
parochiebestuur om adequate maatregelen te nemen, passend binnen de ontwikkelde 
toekomstvisie. 
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De discussie lijkt zich daarbij toe te spitsen op óf de Lourdeskerk sluiten, óf de 
Groenestraatkerk. Daar zijn wijzelf debet aan, gelet op de in het visiedocument 
genoemde afwegingen, waarbij wij de keus voor de sluitingen en dus uiteindelijk 
tussen deze twee locaties uiteen hebben gezet.  

Als parochiebestuur hebben we het voorgenomen besluit genomen om de Lourdeskerk 
te sluiten. Logischerwijs vragen veel parochianen die zich verbonden voelen met de 
Lourdeskerk zich af: 'Waarom ‘onze’ kerk en waarom niet de Groenestraatkerk?’ De 
meeste vragen en kritiek komen van deze parochianen. Indien het voorgenomen 
besluit anders was uitgevallen zou de pijn en de emotie niet minder zijn, maar bij 
andere parochianen liggen. 

De vragen en emoties uit de hoek en kern van de Lourdeskerk zijn dus  begrijpelijk. 
En de stilte ‘aan de andere kant’ is eveneens verklaarbaar. Maar juist ook daarover 
willen wij (en dus ook het Pastoraal Team) niet zwijgen. Transformatie is meer dan 
alleen maar afwachten wie en of wat zich aanmeldt na de sluiting van een 
kerkgebouw. Hoe we die transformatie gaan vormgeven, leest u ook terug in onze 
toekomstvisie. “Kom, zie en doe mee”, bijvoorbeeld in de werkgroepen die gevormd 
worden rondom de 5 pijlers, alsook in de te vormen werkgroepen die de onttrekking 
aan de eredienst gaan begeleiden. 

Hieronder geven we een antwoord op de genoemde punten. Sommige vragen komen 
bij verschillende briefschrijvers naar voren. Verschillende genoemde punten gelden 
voor beide kerkgebouwen/geloofsgemeenschappen: 

• Het aantal bezoekers in het weekend ontloopt elkaar niet; de laatste telling is al 
van 2018, toen is er in mrt en okt geteld; 68 Lourdeskerk en 72 
Groenestraatkerk. Dit is na Corona alleen maar minder geworden, in beide 
kerken. Maar deze terugloop is al een proces van jaren; we komen in het 
bestuursarchief al een memorandum tegen uit 2006 van de toenmalige 
Emmausparochie dat exact hierover gaat. 

• Ook wordt de gemiddelde  leeftijd van de vrijwilligers genoemd; buiten Jokolo 
en het kinderkoor zijn zowel de vrijwilligers in de Lourdeskerk als in de 
Groenestraatkerk allemaal aardig op leeftijd. Let wel: wij zijn blij met iedereen, 
maar parochiebrééd is ons vrijwilligersbestand kwetsbaar. Jokolo en het 
kinderkoor willen we graag behouden voor de parochie en dat willen deze koren 
zelf ook. 

• Wat betreft keuzes, besluiten en ontwikkelingen uit het verleden, kort na de 
fusies: we zijn ons bewust dat zaken in het verleden anders gelopen zijn dan 
gehoopt of verwacht, zoals de terugloop van kerkbezoekers, inkomsten en 
beschikbaarheid van pastores. Maar dat is een gegeven. Het pastoraal team en 
wij als bestuur hebben naar aanleiding daarvan onze toekomstvisie ontwikkeld. 
Niets doen is geen optie. 

• We zijn ons bewust dat de sluiting van een kerkgebouw kan leiden tot verdere 
afname van kerkbezoek (en vermindering van inkomsten via onder andere 
Kerkbalans), maar dàt proberen we juist te keren met onze visie, die we samen 
met de geloofsgemeenschap ontwikkeld hebben. Niet voor niets is er een 
transitiecommissie ingesteld juist om dit proces voor àl onze parochianen vorm 
te geven en te begeleiden bij de veranderingen die deze sluitingen met zich 
meebrengen. Zowel voor degenen die niet meer naar hun vertrouwde kerk 
kunnen, als voor degenen die medeparochianen mogen gaan verwelkomen. 

• De beleving van de grootte van de beide kerkgebouwen is inderdaad subjectief, 
maar het is ook geen argument om een kerkgebouw niet te sluiten. 
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• Voor de (weekend)vieringen kunnen de kerkgangers bij de Groenestraatkerk 
parkeren op het nabijgelegen parkeerterrein van de Albert Heijn. Bezoekers en 
kerkgangers uit de hele omgeving zien wij op beide locaties (en ook op de 
andere locaties). 

• Pastorale capaciteit gaat niet alleen over voorgaan in vieringen. In de 
geschetste situatie dat de pastor zich van de ene kerk naar de andere spoedt, 
werd er vaak tekort gedaan aan de behoefte van de parochianen om juist met 
de pastor (en vice versa) voor of na de viering in gesprek te kunnen gaan. Ook 
de inzet en de beschikbaarheid van emeriti loopt naar verwachting verder terug 
in de komende jaren. 

• Er wordt ook gevraagd wat het pastoraal team en wij als parochiebestuur doen? 
Daartoe hebben we onze visie ontwikkeld: parochiebreed wordt er aan 
vitalisering gewerkt door bestuur én pastoraal team. Wij zijn hard op zoek naar 
betrokken parochianen en vrijwilligers om de werkgroepen voor de vijf pijlers te 
bemensen.  

• Er is voorgesteld dat wij op zoek moeten gaan naar alternatieve bronnen van 
inkomsten; de kerk laten gebruiken voor concerten en andere bijeenkomsten 
(lezingen): dergelijk gebruik kan nù al, mits dat niet conflicteert met de 
bestemming van het kerkgebouw, waar het bisdom strikte regels voor hanteert, 
en er vrijwilligers zijn die bereid zijn dat te faciliteren (en tenminste 
bijgedragen wordt in de stookkosten).  

• Er is (voorgesteld dat wij op zoek moeten naar alternatieve energiebronnen 
(zonnepanelen) waardoor de huidige hoge energiekosten zouden kunnen 
worden gereduceerd. Hiermee hebben we al een begin gemaakt door de 
installatie van zonnepanelen op de pastorie van de Cenakelkerk. Maar afgezien 
dat dergelijke alternatieve energiebronnen fikse investeringen vergen, is het 
zeer de vraag of daarmee het neerwaartse tij gekeerd kan worden. 

• Er is verondersteld dat de Lourdeskerk ‘makkelijker’ te verkopen zou zijn en/of 
meer zou opbrengen dan de Groenestraatkerk: dat weten wij eenvoudigweg 
niet! Wij gaan niet voor de hoogst haalbare opbrengst maar voor de 
toekomstige bestemming. Wij streven daarbij naar een sociaal-
maatschappelijke bestemming. 

• De geografische ligging laat wel zien dat met het openblijven van de 
Groenestraatkerk we een groter gebied bedienen, maar hele grote verschillen 
laat dit niet zien. 

• De inventaris proberen we te behouden, zonder van alle locaties een museum 
te willen maken. Sommige stukken zullen verhuizen naar een andere locatie 
waardoor stukken van de kerken die open blijven, plaats zullen moeten maken. 
Ook dat is onderdeel van de transformatie. Andere stukken verhuizen misschien 
naar buiten onze parochie. Daarbij zal ook inbreng en de expertise van het 
bisdom worden gezocht. 

Wat voor ons dan uiteindelijk de weegschaal heeft doen doorslaan naar het 
voornemen tot sluiting van de Lourdeskerk ligt in de volgende punten: 

• De Groenestraatkerk is een rijksmonument, waardoor de rijksoverheid het 
meerjarige groot onderhoud medefinanciert 

• De Groenestraatkerk beschikt over een dagkapel voor de doordeweekse  
vieringen. 

• De Groenestraatkerk heeft meer en beter bruikbare nevenruimtes  
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• en een aanpalend kerkhof. 

Opmerkingen naar aanleiding van het voorgenomen besluit om de Lourdeskerk te 
sluiten: 

• We gaan onderzoeken op welke manier we de Grot en de Hof van Heden 
kunnen behouden. We zien daarvoor mogelijkheden. Daartoe dienen er 
werkgroepen gevormd te worden hoe een en ander vorm te geven met het oog 
op de toekomst. En wat betreft de Hof van Heden denken we eraan dat er een 
stichtIng in het leven geroepen zou moeten worden die de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie en het beheer gaat overnemen. 

• Door parochianen is gevraagd of het mogelijk is om de sluiting uit te stellen tot 
na de viering van het 100-jarig bestaan van de Lourdeskerk. Wij denken dat dit 
mogelijk en haalbaar is, mits de actieve inbreng van vrijwilligers aanwezig blijft. 
We denken daarbij aan de optie om in de Lourdeskerk tot en met het 100-jarig 
jubileum eens per maand/vier weken een viering te blijven houden en 
uitvaarten te kunnen blijven faciliteren. Wel gaan we per 2023 over tot 
onderzoek naar en gesprekken over (met u, de wijk, de gemeente) de 
toekomstige bestemming, na de sluiting.  

Opmerking naar aanleiding van het voorgenomen besluit tot sluiting van de OLV van 
het Heilig Hart: 

• Wij gaan actief de mogelijkheid onderzoeken voor het behoud van een 
kapelfunctie in het gebouw en/of op zoek naar een plek in de directe nabijheid 
binnen de dorpskern Berg en Dal waar er gevierd kan worden. 

• Er worden al gesprekken gevoerd met de koren van de OLV van het Heilig 
Hartkerk en de locatie Cenakelkerk om hen daar een onderkomen te geven. 

Het besluit van het parochiebestuur van de parochie Heilige Drie-eenheid publiceren 
wij op de website en in ons parochieblad. Deze notitie en de PowerPoint-presentatie 
die we 19 april gepresenteerd hebben, zullen ook zo spoedig mogelijk op de website 
van de parochie terug te vinden zijn.  

De bisschop neemt een besluit over onttrekking van de kerken aan de eredienst, en 
zal dit per decreet uitvaardigen. Het decreet zal worden afgekondigd tijdens een 
eucharistieviering en op de website. Vanaf dat moment kan daar binnen 10 dagen 
bezwaar tegen worden aangetekend bij de bisschop van het bisdom Den Bosch, 
Parade 11, 5211 KL 's-Hertogenbosch. 

Nijmegen, 19 april 2022 

Ruud de Quay, vice-voorzitter    Carla Cobussen, secretaris
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