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Geachte Eminentie,  
Geachte eerwaarde heren van de Congregatie voor de Clerus 
 
 
De Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk te Beverwijk is een in 1915 gebouwd, door 
architect A.J. Kropholler ontworpen, kerkcomplex inclusief pastorie, parochiecentrum, 
patronaatsgebouw, processietuin en kerkhof, dat zijn weerga in de wijde omtrek niet kent. Het 
gehele complex is, ondanks de turbulente 70-er jaren, nog steeds in originele staat. Aan de 
inrichting van de kerkzaal zijn geen wijzigingen aangebracht. Er is slechts een eenvoudig 
altaar toegevoegd om de eredienst conform Vaticanum II uit te kunnen voeren. Vieringen 
volgens de Tridentijnse ritus behoren daardoor ook nog steeds tot de mogelijkheden. 
 
In april 2006 ontvingen de parochianen van de wijkparochie Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad - als bij donderslag aan heldere hemel - de mededeling dat de Goede Raadkerk binnen 
afzienbare tijd aan de eredienst onttrokken zou worden om verkoop mogelijk te maken. 
 
Op 19 februari 2007 heeft het parochiebestuur van de parochie St. Eloy te Beverwijk, waar de 
Goede Raadkerk deel van uitmaakt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.M. Punt, 
per brief verzocht om de Goede Raadkerk per 1 september 2007 aan de eredienst te 
onttrekken. Tot op heden heeft onze bisschop dienaangaande geen besluit genomen en geen 
decreet tot onttrekking aan de eredienst (exsecratio) uitgevaardigd. 
 
Sinds de mededeling van het parochiebestuur in april 2006 is het aantal vieringen in de Goede 
Raadkerk door het parochiebestuur stelselmatig verminderd. De controverse leidde in 2008 tot 
het besluit van de bisschop om het kerkgebouw gedurende de periode 1 september 2008 t/m 
31 december 2008 te sluiten om zo de rust in Beverwijk te herstellen. 
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Vanaf 1 januari 2009 is de geloofsgemeenschap met goedvinden van de bisschop doorgegaan 
met vieren in de Goede Raadkerk, echter het parochiebestuur had intussen het aantal 
vieringen zonder overleg tot niet meer dan twee per maand teruggebracht. De 
geloofsgemeenschap probeerde op allerlei manieren te blijven functioneren. Dit leidde ertoe 
dat het parochiebestuur de bisschop in augustus 2010 heeft verzocht de kerk parochieel te 
sluiten. Per 1 oktober 2010 heeft de bisschop dit verzoek ingewilligd en de Goede Raadkerk 
feitelijk gesloten, zonder echter een decreet tot onttrekking aan de eredienst (exsecratio) uit te 
vaardigen. 
 
Sinds 1 april 2010 tot op heden bidt de geloofsgemeenschap dagelijks de Rozenkrans in het 
door hen bewaakte deel van het complex van de Goede Raadkerk.  
De geloofsgemeenschap verzoekt de Congregatie voor de Clerus aan deze oneigenlijke 
kerksluiting een einde te maken en de kerk aan hen ter beschikking te stellen voor de 
uitoefing van de eredienst. Doordat er geen decreet tot onttrekking aan de eredienst 
(exsecratio) uitgevaardigd is kan de geloofsgemeenschap niets anders doen dan 
veronderstellen dat de bisschop niet van plan is een dergelijk decreet uit te vaardigen. 
Nochtans is het de geloofsgemeenschap, bij ontstentenis van een decreet, onmogelijk gemaakt 
de bisschop om herroeping of verbetering van een dergelijk decreet te vragen of beroep bij de 
Congregatie voor de Clerus in te stellen. 
 
Ook een andere gebeurtenis versterkt voormelde veronderstelling: 
De bisschop heeft medio 2010 besloten een erfenis van een parochiaan van de Onze Lieve 
Vrouw van Goede Raadkerk, groot € 100.000, te aanvaarden. In het testament is aangegeven 
dat dit legaat bestemd is voor “de Rooms-Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe van 
Goede Raad, gelegen te 1944 JA Beverwijk, Arendsweg 57, onder de last hiervan Heilige 
Missen te doen lezen voor mijn zielerust”. Canon 1297 § 3 vermeldt: “bijdragen door de 
gelovigen geschonken voor een bepaald doel, kunnen alleen tot dit doel bestemd worden”. 
Wederom een aanwijzing dat onze bisschop kennelijk niet van plan is de Goede Raadkerk te 
onttrekken aan de eredienst (exsecratio). 
 
Op dit moment worden er plannen voor seculiere herbestemming van het kerkcomplex 
ontwikkeld die leiden tot het inbouwen van 48 appartementen in de kerkzaal. Onze bisschop 
heeft regelmatig signalen afgegeven dat hij liever een kerk laat afbreken dan dat er 
appartementen (woonfunctie) in aangebracht worden. De  huidige ontwikkelingen lijken zijn 
aanvankelijk ingenomen standpunt te weerspreken. De herbestemming leidt tot totale 
vernietiging van het gebouw als monument en voor de geloofsgemeenschap dreigt hiermee 
een bij uitstek missionair gebouwencomplex met een zeer centrale ligging, goede 
bereikbaarheid en uitgebreide gebruiksmogelijkheden verloren te gaan.  
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Om het tij te keren heeft de geloofsgemeenschap een Stichting en een Comité tot Behoud van 
de Goede Raadkerk opgericht. De Stichting heeft bisdom en parochiebestuur in gesprekken en 
per brief meermaals aangeboden het kerkcomplex te onderhouden en ter beschikking te 
stellen aan de parochie voor uitoefening van de eredienst en alle overige activiteiten die een 
missionaire kerk dient uit te voeren om haar gelovigen te voeden en anderen te overtuigen. 
Helaas wenst het parochiebestuur geen gebruik te maken van dit genereuze aanbod. 
 
Nu in 2011 moeten wij als voormalige parochie van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad 
constateren dat het parochiebestuur St. Eloy niet in staat is geweest haar financiële zaken op 
orde te krijgen. De jaarrekening toont jaarlijks een aanzienlijk tekort, sinds 2003 is er in totaal 
€ 300.000 verlies geleden. Dit tekort zal er, naar zeggen van het parochiebestuur, toe leiden 
dat de parochie St. Eloy binnen 10 jaar failliet is. Met dit faillissement verdwijnt de Rooms-
Katholieke kerk uit Beverwijk.  
 
Door heropening van de Goede Raadkerk kan dit tij gekeerd worden. Conform Canon 215 
heeft de geloofsgemeenschap dan weer een officiële plek om bij elkaar te komen. De Goede 
Raadkerk beschikt over een aanzienlijke groep vrijwilligers die, ondanks de negatieve 
berichten van de afgelopen jaren, zich nog steeds uitbreidt. Vrijwilligers die liturgische 
vieringen ondersteunen en die het kerkcomplex inclusief processietuin en kerkhof in optimale 
conditie weten te houden. De Stichting Behoud Goede Raadkerk staat nog steeds achter haar 
aanbod om het gehele complex op haar kosten te onderhouden en ter beschikking te stellen 
aan de geloofsgemeenschappen van Beverwijk.  
 
 
Met de meeste hoogachting en in afwachting van uw reactie verblijven wij: 
 
Bewaaksters van de buurtkerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad: 
I.M.B. Verkerk – Notenboom     E.P. van Rookhuizen – Kuijs 
 
 

 
 
Comité Behoud Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk: 
Voorzitter S. van Rookhuizen    Secretaris C.H.M. Bart 
 
 

 
 
Stichting Behoud Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk: 
Voorzitter Ir. J. Camfferman     Secretaris M. de Jong – Vijzelaar 
 
 


