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Beverwijk, 10 januari 2012.

Geachte monseigneur Punt,
Ondergetekende tekent beroep aan tegen het door u afgekondigde decreet ter attentie van de R.K.
gelovigen en het bestuur van de R.K. Parochie van St. Eloy gevestigd te Beverwijk ter zake het
kerkgebouw van O.L. Vrouw van Goede Raad, betekend op 2 januari 2012.
Ik verzoek u om herroeping of verbetering van uw decreet om de Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk te Beverwijk aan de Eredienst te onttrekken en verzoek u daarbij de onderstaande redenen
in uw welwillende overwegingen mee te nemen, dit overeenkomstig de canones 1734 – 1737 van de
Codex I.C. Op grond van canon 1734 par. 2 van de Codex I.C. heb ik ernstige vragen die ik aan u
wil voorleggen.

Hieronder treft u mijn motivatie aan.
De Locatie.
In uw decreet geeft u een opsomming van de onderlinge afstanden tussen de locaties. Dit zegt
weinig over de afstand van de woning van de parochiaan tot de kerklocatie. De afstand van de
woning tot een kerklocatie is minder belangrijk voor jonge en valide parochianen, die gaan al snel
met de fiets of auto. De ouderen moeten zich vaak beperken tot lopen. Mocht de Goede Raadkerk
gesloten worden dan zijn vele parochianen verstoken van een gewijde kerklocatie voor hen op
loopafstand. De parochiegrenzen strekken zich uit tot de Creutzberglaan in westelijk Beverwijk. De
tijdsduur om naar een RK-kerk te lopen wordt vergroot van 15 à 20 minuten tot 25 à 30 minuten.
Het kerkbezoek en de betrokkenheid kunnen hier alleen maar door afnemen.
Budgetten laten het niet toe dat schoolkinderen voor kerkbezoek met de bus vervoerd worden.
Groepen schoolkinderen lopen minder snel dan volwassenen dit onder meer in verband met de
veiligheid bij het oversteken. Naar de H. Agatha lopen met een groep schoolkinderen, enkele reis
duurt vanaf de verschillende schoollocaties: De Wilgeroos 15 à 20 minuten. De Anjelier 20 à 25
min. De Lunetten 30 à 40 min.

Naar de Goede Raad lopen met een groep schoolkinderen enkele reis duurt vanaf de verschillende
schoollocaties: De Wilgeroos 1 à 2 minuten. De Anjelier 10 à 15 min. De Lunetten 20 à 25 min.
Het verlies aan onderwijsuren doordat de locatie Goede Raad vervalt is toegenomen met 1 à 1,5 uur
rekeninghoudend met 1 groep vanaf iedere locatie. Het gaat echter om tientallen groepen meerdere
keren per jaar. Zesentwintig onderwijzers en ouders van de locatie De Anjerlier en De Wilgeroos
hebben een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet ingediend.
- Deelt u mijn mening dat het ongewenst is de katholieke basisscholen te confronteren met
vermijdbaar verlies van onderwijstijd en extra veiligheidsrisico’s door de veel langere route?
- Deelt u mijn mening dat het openhouden van de locatie Goede Raad dit kan voorkomen?
Op grond van het totaalrapport “Niet voor ons zelf maar voor ons allen” van 28 april 1993 is de
bisschop de keuze uit twee varianten voorgelegd. Variant 6 De Goede Raad en de St. Jozef (Laan
der Nederlanden) dicht en Variant 9 de H. Agatha en de Regina Caeli dicht. De bisschop heeft
gekozen voor Variant 9. Dit rapport is door velen opgesteld en met velen besproken en werd
daardoor breed gedragen in Beverwijk. Het besluit van het parochiebestuur om dit bisschoppelijke
besluit ter zijde te schuiven kwam voor velen in Beverwijk als een totale verrassing en wordt
daardoor ook veel minder breed gedragen dan noodzakelijk voor zo’n ingrijpende beslissing. In het
parochieblad van februari/maart 2006 schreef Pastoor Dresmé nog: “Nu is de Goede Raad aan de
beurt, zou het lukken?”. De Goede Raad was aan de beurt om opgeknapt te worden. De verwachting
bij de parochianen was gewekt dat dit nu snel ter hand genomen zou worden. Niemand vermoedde
dat achter het “zou het lukken?” de door het parochiebestuur reeds genomen beslissing schuil ging
om de Goede Raadkerk af te stoten.
- Deelt u mijn mening dat een zo’n ingrijpende wijziging van het beleid niet door zo’n kleine
groep (parochiebestuur St. Eloy) genomen had mogen worden?
- Deelt u mijn mening dat het mogelijk is de beslissing om de Goede Raad te sluiten terug te
draaien net zoals de beslissing op grond van bovengenoemd rapport teruggedraaid is?
- Deelt u mijn mening dat kerklocaties zodanig gekozen moeten worden dat het grootste deel
van de gelovige bevolking van die stad bereikt wordt, dus dat de kerk centraal gelegen is?
In Beverwijk is er geen kerklocatie te vinden die zoveel mogelijkheden biedt als het complex van de
O.L. Vrouw van Goede Raadkerk. Dit feit is zo duidelijk dat het besluit de Goede Raad af te stoten
voor vele parochianen totaal onbegrijpelijk is, mede gezien het feit dat de Stichting Behoud u in het
recente verleden aangeboden heeft het onderhoud van deze kerklocatie op zich te nemen. Dit
aanbod staat nog steeds.
- Deelt u mijn mening dat het een oplossing is om het onderhoud door de Stichting Behoud
Goede Raadkerk te laten verzorgen, net zoals b.v. het comité Vincentius Altijd In Ons
Midden in Volendam (winnaar Kerkbalans Award 2010 !!) of andere comités of stichtingen
binnen ons bisdom die geld inzamelen om kerken of orgels voor hun parochie onderhouden?
- Deelt u mijn mening dat het gewenst is dat een kerklocatie beschikt over een pastorie en
bijgebouwen waar alle noodzakelijke activiteiten plaats kunnen vinden?
Het gaat niet alleen om de locatie maar om het voortbestaan van een springlevende, vierende
geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap van de O.L.Vrouw van Goede Raad is een hechte
gemeenschap. Gelovigen en randkerkelijken die binnenstappen ervaren het als een warm bad.
Ondanks het feit dat u de Goede Raadkerk parochieel heeft gesloten, hebben het afgelopen jaar
bijna 7.000 gelovigen deelgenomen aan het Rozenkrans bidden of aan de vieringen.
- Deelt u mijn mening dat deze geloofsgemeenschap het waard is om behouden te blijven?
- Deelt u mijn mening dat deze geloofsgemeenschap recht heeft op een gewijde kerkruimte
waar zij kan vieren, op redelijke loopafstand van hun woningen?

De Regina Caeli is geen gewijde ruimte maar een ontmoetingsruimte met een gebruiksvergunning
voor maximaal 90 personen. Een aantal parochianen geeft aan dat ze problemen hebben met de
atmosfeer in de ontmoetingsruimte van de Regina Caeli zeker als de ruimte druk bezet is. Het is
voorgekomen dat parochianen onwel werden en dat 112 gebeld moest worden om de ambulance.
De H. Agatha is gesitueerd in de drukste winkelstraat van Beverwijk waar niet geparkeerd mag
worden en verliest medio 2012 haar pastorie.
- Deelt u mijn mening dat de Regina Caeli een te kleine niet gewijde ontmoetingsruimte is?
- Deelt u mijn mening dat het ongewenst is dat parochianen onwel worden tijdens een viering
door zuurstofgebrek?
- Deelt u mijn mening dat de ligging van de H. Agatha, excentrisch van de geloofsgemeenschap, moeilijk bereikbaar, en zonder pastorie geen hoofdkerk kan blijven?
Voor de slecht ter been zijnde gelovigen van de Goede Raadkerk zijn de andere locaties te ver weg.
De Goede Raadkerk ligt centraal tussen de huizen en woonwijken en in de nabijheid van scholen.
De akoestiek is uitstekend. Het gesproken woord is voor iedereen goed te horen. De kerkzaal is
voorzien van een ringleiding. In de omgeving is veel gratis parkeerruimte. Rollators, rolstoelen en
zelfs grote elektrische boosters kunnen zonder probleem naar binnen rijden.
- Deelt u mijn mening dat de hoofdkerk van Beverwijk goed bereikbaar dient te zijn?
- Deelt u mijn mening dat ook invaliden goede toegang moeten hebben tot de vieringen?
- Deelt u mijn mening dat het gesproken woord, het op een na belangrijkste onderdeel van de
Eucharistieviering, niet verloren mag gaan in echo’s?
- Deelt u mijn mening dat de akoestiek derhalve zeer belangrijk is in de RK-kerk?
De financiën.
De parochie van St. Eloy blijkt niet in staat te zijn om de hoofdkerk van Beverwijk als volwaardige
plaats van samenkomst voor haar geloofsgemeenschap te blijven exploiteren. Het parochiebestuur
heeft besloten de pastorie aan de Breestraat medio 2012 te verkopen aan Stadsherstel Amsterdam.
- Deelt u mijn mening dat dit parochiebestuur aantoont niet opgewassen te zijn tegen de
financiële problemen die zich al jaren manifesteren?
- Deelt u mijn mening dat het een goed idee is het parochiebestuur na zoveel jaren van
functioneren in de vijf voorgangers van de parochie van St. Eloy en in de huidige parochie
van St. Eloy te bedanken voor de bewezen diensten en hen te ontheffen van hun zware taak?
Het parochiebestuur heeft in begin 2006 fouten gemaakt in de berekeningen die geleid hebben tot
de beslissing de Goede Raadkerk te sluiten. De financiële situatie van de parochie van St. Eloy is
zodanig dat we ernstig rekening moeten houden met een faillissement op termijn.
- Bent u met mij van mening dat de fouten in de berekeningen gecorrigeerd dienen te worden?
- Bent u met mij van mening dat de financiële situatie, o.a. naar verwachting een verlies van
€ 85.000,- in 2011, van de parochie van St. Eloy leidt tot een faillissement op termijn?
- Bent u met mij van mening dat een oplossing kan zijn de Goede Raadkerk te laten
voortbestaan als rectoraatskerk, in samenwerking met de Stichting Behoud Goede Raad,
zodat Beverwijk met haar 40.000 inwoners verzekerd blijft van de aanwezigheid van de RKkerk? (Overeenkomstig de situatie in Amsterdam met drie rectoraatskerken).
Het verlies van € 85.000 over 2011 van de parochie van St. Eloy is als volgt te verklaren. Niet
alleen de O.L. Vrouw van Goede Raad parochianen maar ook een aantal parochianen van de
overige drie locaties hebben de kerkbalans de rug toegekeerd. De reden die men aanvoert: “het
parochiebestuur van St. Eloy heeft ons de rug toegekeerd, wij keren het parochiebestuur van St.
Eloy de rug toe”. Door het sluiten van de Goede Raad mist de parochie: € 25.000 kerkbalans, €

20.000 collecte opbrengst, € 20.000 wegvallen uitvaarten, € 10.000 misintenties, € 10.000 overige
opbrengsten zoals kaarsen verkoop, verhuur ruimtes etc. Natuurlijk staan de kosten van het
openhouden tegenover de opbrengsten, maar in de jaren voorafgaand aan het sluitingsproces was er
altijd sprake van een netto bijdrage vanuit de Goede Raad parochie aan St. Eloy. Daarnaast staat er
nog steeds een aanbod van de Stichting Behoud om het onderhoud van het complex te verzorgen.
- Deelt u mijn mening dat een gezonde financiële basis noodzaak is voor het behoud van een
gezond parochieleven in Beverwijk?
- Deelt u mijn mening dat het parochiebestuur van St. Eloy met haar verzoek om de Goede
Raadkerk af te stoten de “Cash Cow” onder haar kerken in Beverwijk vernietigd heeft ?
- Deelt u mijn mening dat de geloofsgemeenschap van de O.L. Vrouw van Goede Raad een
kans verdient om in een periode van ten minste vijf jaar te laten zien dat zij het verlies aan
gelovigen en het financieel verlies kunnen keren?
- Bent u bereid ons die kans te geven?
Uw brief van 7 april 2006.
U geeft aan dat u het besluit voor enkele jaren heeft aangehouden om de verdere ontwikkelingen
van het parochieleven te bezien. Het Comité en de Stichting Behoud zijn van meet af aan met
voorstellen gekomen om het parochieleven te stimuleren. Het parochiebestuur van St. Eloy echter
heeft uw brief anders uitgelegd en zich uitsluitend gericht op het ontwikkelen van het parochieleven
in de H. Agatha. In een paar jaar tijd is het bestaan van de geloofsgemeenschap van de Goede Raad
onmogelijk gemaakt en hebben gelovigen besloten dit tij te keren door het parochiecentrum en nu
ook de kerk te bezetten. Het meest schrijnende voor de gelovigen is het feit dat het verboden is om
hun overledenen vanuit de Goede Raadkerk uit te mogen varen ondanks het feit dat dit, zonder het
herbestemmingproces in gevaar te brengen, had kunnen blijven voortduren.
- Bent u met mij van mening dat de ontwikkeling van het parochieleven op de locatie Goede
Raad tegengewerkt is door het parochiebestuur van St. Eloy?
- Bent u met mij van mening dat uitvaarten vanuit de Goede Raadkerk direct weer mogelijk
gemaakt moeten worden zolang er nog geen definitief besluit ligt?
- Deelt u mijn mening dat kindercatechese een belangrijk onderdeel is om kinderen zo vroeg
mogelijk in aanraking te brengen met ons geloof?
- Deelt u mijn mening dat het parochiebestuur een taak heeft om dit te helpen realiseren?
- Deelt u mijn mening dat het parochiebestuur van St. Eloy hier niet in geslaagd is?
- Deelt u mijn mening dat het een gelukkige situatie is dat mevr. Koedijk er wel in geslaagd is
om in de Goede Raadkerk de kindercatechese najaar 2011 van de grond te krijgen?
Communicatie van het decreet.
Het decreet is op uw aangeven voorgelezen in de H. Agatha kerk op zondag 1 januari 2012.
Daarnaast wordt uw decreet in de volgende parochiebundel van St. Eloy opgenomen. De
geloofsgemeenschap van de Goede Raadkerk is niet direct door u ingelicht en zou verstoken zijn
gebleven van de noodzakelijke informatie om tijdig beroep, bezwaar, verbetering of intrekking van
het decreet te kunnen vragen. Echter doordat één parochiaan de viering in de H. Agatha bezocht
werden we tijdig geïnformeerd dat er een decreet lag. Zoals u bekend is de geloofsgemeenschap van
de Goede Raad van mening dat de “parochiële sluiting” per 1 oktober onrechtmatig is volgens
canoniek recht. Wij zien het niet door of namens het parochiebestuur laten voorlezen van het
decreet in de Goede Raadkerk op de eerst volgende dag, 2 januari 2012, als een schending van het
recht op informatie zoals verwoord in het canoniek recht.
- Bent u met mij van mening dat het onjuist was het decreet niet af te laten lezen in de Goede
Raadkerk op 2 januari 2012?

Kerkordelijke redenen.
In uw decreet noemt u dat het kerkgebouw van O.L. Vrouw van Goede Raad om kerkordelijke
redenen per 1 oktober 2010 werd gesloten. De Rooms Katholieke kerk gebruikt niet of nauwelijks
het woord “kerkordelijk”, dit hoort thuis in de Protestantse kerk. Ik moet aannemen dat u hier doelt
op canoniek rechtelijke redenen.
- Deelt u mijn mening dat de sluiting van de Goede Raadkerk per 1 oktober 2010 iedere
rechtsgrond mist in het canonieke recht?
- Indien bovenstaande vraag negatief beantwoord wordt wilt u dan aangeven welke artikelen
in het canoniek recht de sluiting per 1 oktober 2010 rechtvaardigen.
- Indien bovenstaande vraag positief beantwoord wordt wilt u dan per direct het besluit de
kerk per 1 oktober 2010 te sluiten als onrechtmatig benoemen en terugdraaien zodat de
geloofsgemeenschap weer kan vieren en haar overledenen weer vanuit deze kerklocatie kan
begraven.

Zoals de Congregatie voor de Clerus in haar brief van 7 december 2011 aan het Comité de Stichting
en de bewaak(st)ers aangaf nodig ik u van harte uit voor overleg om tot een billijke oplossing te
komen. Canon 1733 - § 1 Codex Iuris Canonici.
Op grond van bovengenoemde brief hebben wij u op 26 december 2011 uitgenodigd voor dit
overleg. De ontvangstbevestiging van deze brief hebben wij van u mogen ontvangen op 7 januari jl.

Met de meeste hoogachting teken ik, mijn personalia zijn:

Voorletters en naam: ………………………………………………………………………………..

Geboorteplaats:

……………….……………..….. Geboortedatum : ………………………….

Functie in Stichting en/of Comité behoud: …………………………………………………………
Huidig adres:
Straat en huisnummer: ………………..…..………………………………………………………..

Postcode en woonplaats:

…………………......…………………………………………………..

Getekend te Beverwijk op 10 januari 2012, handtekening: ………....…….………………………

