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       Buurtkerk 
       
      Onze Lieve Vrouw  van Goede Raad 
 
                Beverwijk 
 
 
 
 
Congregatie voor de Clerus 
T.a.v. Zijne Eminentie Mgr. Mauro Piacenza 
Palazzo delle Congregazione 
Piazzo Pio XII 3  
00193 Rome 
 
 
 
         Beverwijk, 2 februari 2012. 
 
 
 
 
Geachte Eminentie,  
Geachte eerwaarde heren van de Congregatie voor de Clerus, 
 
 
Ondergetekenden tekenen beroep aan tegen het door Monseigneur Jozef Marianus Punt, 
Bisschop van Haarlem-Amsterdam, 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 en gehandhaafd 
door onze bisschop per brief van 24 januari 2012, (zie tab 1).  
 
Wij verzoeken u het bovengenoemde decreet, betekend op 2 januari 2012, van de bisschop 
van Haarlem – Amsterdam, Monseigneur Jozef Marianus Punt, te herroepen of nietig te 
verklaren. Tevens verzoeken wij u om opschorting van de uitvoering van het decreet zolang u 
nog geen beslissing over ons beroep genomen heeft.  De ondertekenaars van dit beroepschrift 
zijn gaarne bereid naar Rome te komen om door u ondervraagd te worden. (C.I.C. 1738). 
 
Ter onderbouwing van ons verzoek treft u hieronder onze motivatie aan. Onze brief is 
verdeeld in drie hoofdstukken en heeft vele bijlagen die u, opeenvolgend genummerd, in deze 
map aantreft. 
 
De drie hoofdstukken betreffen:  
 

1. Uw verzoek om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. 
2. Het decreet, de bezwaarschriften tegen het decreet en de reactie van Mgr. J.M. Punt. 
3. Verloop van het proces rond de kerksluitingen in Beverwijk. 
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1. Uw verzoek om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. 
 
Op 9 september 2011 is het plan voor inbouw van 48 appartementen in het kerkgebouw van 
de OLV van Goede Raad door de monumentencommissie van de gemeente Beverwijk 
afgewezen. De plannen waren te ingrijpend en lieten weinig over van het monumentale 
kerkgebouw. 
 
De geloofsgemeenschap wilde meer kerkelijke activiteiten dan dagelijks de Rozenkrans 
bidden en zondags een gebedsviering in de Mariakamer van het parochiecentrum. 
Vrijwilligers zijn er eind augustus in geslaagd een deel van de elektrische installatie weer van 
stroom te voorzien. (Het parochiebestuur had in oktober 2010 de kerk af laten sluiten van gas 
en elektriciteit.) 
Het orgel kon weer bespeeld worden, zeker nadat de orgelbouwer het orgel een grote 
onderhoudsbeurt gegeven had. De afsluiting van het gas is ongedaan gemaakt, de  
verwarmingsinstallatie is voor een aanzienlijk bedrag gerepareerd en werkt weer. Kortom 
sinds september 2011 wordt er eenmaal per maand weer een eucharistieviering in de kerk 
gehouden door emeritus pastoor Tol en eenmaal een gebedsviering. Dit tot ongenoegen van 
het parochiebestuur en het bisdom (tab 2). De geloofsgemeenschap besloot gezamenlijk om 
door te gaan op de ingeslagen weg. 
 
De viering van de geboorte van Christus is bijzonder indrukwekkend gevierd op kerstavond. 
Er waren 500 bezoekers van de Heilige Mis die voorgegaan werd door emeritus pastoor Tol. 
De nieuw opgerichte Goede Raad Cantorij heeft de viering muzikaal opgeluisterd. Op 8 
januari 2012 gevolgd door een door 150 gelovigen bezochte eucharistieviering. (tab 3) 
 
Met Kerstmis ontvingen wij van de Nuntiatuur in Den Haag uw brief van 7 december 2011. 
Direct hebben wij Mgr. J.M. Punt, per brief gedateerd 26 december 2011, uitgenodigd voor 
een gesprek. Het antwoord van Mgr. J.M. Punt was helaas het decreet dat hij reeds op 19 
december 2011 ondertekend had en welk decreet op 1 januari 2012 in de kerken van St. Eloy 
voorgelezen werd. De geloofsgemeenschap van de OLV van Goede Raadkerk is noch door 
het bisdom, noch door het parochiebestuur op de hoogte gesteld van het decreet. Het berust op 
toeval dat wij tijdig van het decreet gehoord hebben om bezwaar te kunnen maken. Een van 
onze parochianen woonde de Heilige Mis bij op 1 januari in de H. Agathakerk en belde ons na  
afloop. Wij hebben direct het parochiebestuur en het bisdom per e-mail om een afschrift van 
het decreet verzocht (tab 1). 
 
Op 7 januari 2012 hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen van onze brief van 26 
december 2011 (tab 4). Een uitnodiging voor overleg heeft ons tot op heden niet bereikt.  
Mgr. J.M. Punt heeft in zijn brief van 24 januari 2012 (tab 1) aangegeven dat hij opdracht 
heeft gegeven een gesprek te organiseren. Wij zijn teleurgesteld dat Mgr. J.M. Punt uw 
opdracht om “eine gemeinsame Lösung mit dem zuständigen Oberhirten gemäß can. 1733 § 1 
zu suchen” uitlegt als een opdracht om “opnieuw een gesprek te organiseren tussen bisdom, 
dekenaat en lokale belanghebbenden”. Volgens het Nederlandse woordenboek “Van Dale” is 
een gesprek niets meer dan “een mondeling onderhoud”. Overleg daarentegen betekent “het 
nadenken, overwegen, raadplegen met anderen, beraadslaging” De geloofsgemeenschap van 
de OLV van Goede Raadkerk en in het bijzonder de ruim 250 bezwaarmakers zijn gaarne 
bereid met “de bevoegde geestelijk leiders” te overleggen over de situatie in Beverwijk. 
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2. Het decreet, de bezwaarschriften en de reactie van Mgr. J.M. Punt. 
 
In de brief van Mgr. J.M. Punt van 24 januari 2012 geeft hij aan dat de argumenten in het 
bezwaarschrift zorgvuldig zijn overwogen. Er was echter niet 1 bezwaarmaker, er zijn ruim 
250 bezwaarschriften aan de bisschop verstuurd.  
 
De bisschop heeft geen nieuw decreet betekend  (C.I.C. 1735) maar aan ongeveer tien 
bezwaarmakers een standaard brief met zijn bevindingen gezonden. Diaken kanselier E.H.A. 
Fennis heeft tegelijk met de brief van de bisschop aan de heren C. Bart en J. Camfferman het 
verzoek gezonden alle 250 bezwaarmakers in te lichten (tab 1). Vele bezwaarmakers hebben 
ons aangegeven teleurgesteld te zijn dat de bisschop het niet nodig vond hen persoonlijk te 
berichten, terwijl alle bezwaarschriften volledig ondertekend en elk in een aparte enveloppe 
aan hem aangeboden zijn. 
 
Achter tabblad 5 treft u een lijst aan met de ons bekende gegevens van de 243 leden van onze 
geloofsgemeenschap die een bezwaarschrift ingediend hebben. Naast deze 243 hebben nog 
een aantal leden een bezwaarschrift ingediend. In totaal zijn er ruim 250 bezwaarschriften 
ingediend bij Mgr. J.M. Punt met het verzoek om herroeping of verbetering van het decreet. 
 
Achter tabblad 6 treft u ons bezwaarschrift van 10 januari 2012 aan met daarin  opgenomen 
35 vragen. Vragen die niet of nauwelijks door de bisschop in zijn brief van 24 januari 2012 
beantwoord zijn.  
 
Achter tabblad 7 treft u bezwaarschriften aan van een aantal leden van onze 
geloofsgemeenschap die een eigen tekst toegevoegd of ingestuurd hebben. Als eerste treft u 
het bezwaarschrift van de heer J.J. Steeman aan, de zoon van Hendrika Steeman – de Boer. 
De laatste en uitdrukkelijke wens van zijn moeder om vanuit de OLV van Goede Raadkerk 
begraven te worden kon niet vervuld worden. Het parochiebestuur van St. Eloy had dat 
verboden, naar hun zeggen gesteund door de bisschop. Alleen zij die grafrechten hadden op 
het achter de kerk gelegen kerkhof mochten nog vanuit de kerk begraven worden. Jaarlijks 
werden ongeveer veertig overledenen vanuit de Goed Raadkerk uitgedragen. Tot verdriet van 
velen werd dat vanaf de vier maanden durende sluiting in 2008 (van september t/m december) 
bijna onmogelijk gemaakt.  
 
Op de vele bezwaren is onze bisschop niet ingegaan, noch is hij de bezwaarmakers tegemoet 
gekomen of heeft getracht hun vragen te beantwoorden. Wij verzoeken u derhalve de 243 
namen genoemd op de lijst achter tabblad 5  te beschouwen als medeondertekenaars van het 
beroepschrift en het beantwoorden van alle vragen op u te nemen. Ons voorstel is dat u het 
bisdom Haarlem-Amsterdam verzoekt onze vragen alsnog te beantwoorden. 
 
Helaas heeft de bisschop zijn overwegingen slechts summier verwoord in de brief van 24 
januari. Overwegingen, die ons inziens geen juist beeld schetsen. Hieronder treft u onze 
opmerkingen over deze overwegingen aan. 
 

- De parochie St. Eloy beschikt over twee kerkgebouwen, de H. Agathakerk en de OLV 
van Goede Raadkerk, en één ontmoetingsruimte, de Regina Caeli. De Regina Caeli is 
echter 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 het 
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alarmnummer 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. De winkelstraat ligt aan de oostzijde van Beverwijk tegen 
het industriegebied aan. De Goede Raadkerk ligt zeer centraal in de westelijke 
woonwijk van Beverwijk. Er is ruim voldoende gratis parkeerruimte tot op het 
kerkplein aan toe. Zie ook het bezwaarschrift van 10 januari 2012 met de 35 vragen 
(Tab 6). 

 
- Het aantal gelovigen is minder belangrijk voor het aantal kerken. Het gaat om de 

geloofsgemeenschappen die hun thuisbasis verliezen. Door sloop zijn al twee Rooms 
Katholieke kerken uit Beverwijk verdwenen en twee geloofsgemeenschappen 
ontheemd. Sluiting en sloop hebben, zoals bekend, negatieve effecten op het 
voortbestaan van de aan een kerklocatie gebonden geloofsgemeenschap. 

 
- De H. Agathakerk wordt door het parochiebestuur en het bisdom gezien als de centrale 

parochiekerk voor Beverwijk, een stad met 40.000 inwoners waaronder ruim 10.000 
Rooms-Katholieken. Het parochiebestuur heeft met toestemming van het bisdom 
moeten besluiten om de bij de H. Agathakerk behorende pastorie eind 2011 te 
verkopen omdat het onderhoud van dit pand (anno 1752) niet langer door de parochie 
St. Eloy opgebracht kon worden. Vanaf medio 2012 heeft de H. Agathakerk dus geen 
pastorie meer. Een vervangend gebouw in de onmiddellijke nabijheid is niet 
beschikbaar, hoogstens tegen exorbitant hoge kosten omdat de St. Agathakerk  
gelegen is aan de Breestraat, de qua locatie duurste winkelstraat van Beverwijk. De 
geloofsgemeenschap van de centrale parochiekerk ontbeert daarmee ruimte voor 
catechese, ontmoeting, repetitie en woning voor de pastores. Het enige kerkcomplex in 
Beverwijk dat wel beschikt over een pastorie, een parochiecentrum, een 
patronaatszaal, een kerkhof waar nog begraven wordt en een prachtige processietuin 
met een Lourdesgrot is de met sluiting bedreigde OLV van Goede Raadkerk.  

 
- Een normale geloofsgemeenschap maakt door de week gebruik van haar kerkgebouw 

en niet alleen op zondag. Daarnaast is er geen parkeerruimte aan de Breestraat en 
levert de markt op woensdag enorme bereikbaarheidsproblemen op voor de H. 
Agathakerk. Bij uitvaarten is de H. Agathakerk nauwelijks bereikbaar voor de 
rouwstoet en de bezoekers. Het vrij parkeren op zondag is in de wijde omgeving niet 
gratis op de 18 koopzondagen per jaar. 

 
- Of een kerk gezichtsbepalend is is voor een geloofsgemeenschap absoluut niet 

belangrijk. 
 

- Dat de H. Agathakerk 10 jaar geleden voor bijna 4 miljoen euro gerestaureerd is is 
correct. Helaas is de H. Agathakerk gebouwd door architect Cuypers. Dit staat garant 
voor aanzienlijke jaarlijkse onderhoudslasten die een bedreiging zijn voor het 
voortbestaan van de parochie St. Eloy en daarmee voor het voortbestaan van Rooms-
Katholiek Beverwijk. Dat dit een reëel gevaar is moge blijken uit de brief van het 
parochiebestuur van St. Eloy van januari 2012 waarin zij aangeeft dat, als de 
financiële situatie niet wijzigt, de parochie over 10 jaar niet meer bestaat! (tab 8). 

 
- De Goede Raadkerk heeft achterstallig onderhoud. Echter: er ligt een aanbod van de 

Stichting Behoud OLV van Goede Raadkerk van 11 september 2007 om het 
kerkcomplex voor de parochie te onderhouden zonder er een vergoeding voor te 
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vragen. Dit aanbod is nooit serieus genomen door het parochiebestuur en het bisdom. 
Het was verbijsterend om in de nota “Waarom we soms kerken moeten sluiten” van de 
DCRK van januari 2008 te moeten lezen: “Maar niemand verklaart zich bereid om de 
jaarlijkse exploitatie, laat staan voor het bouwkundig in stand houden van het 
kerkgebouw te betalen. Wij staan in deze problematiek met de rug tegen de muur”. 
Het aanbod van de Stichting Behoud van 11 september 2007 is nog steeds van kracht! 
(tab 9). De sinds 2009 beschikbare BRIM-subsidie van monumentenzorg is nooit voor 
het gehele kerkcomplex aangevraagd. Een aanvraag in 2010 voor alleen de pastorie 
werd afgewezen omdat de aanvraag niet het gehele kerkcomplex betrof.  

 
- Voor de financiële situatie van de parochie St. Eloy verwijs ik u naar tabblad 10. Er 

zijn drie bladen opgenomen, de begroting gepresenteerd door het parochiebestuur op 
22 juni 2006, de realisatie 1997 t/m 2011 en een prognose van de financiële situatie als 
het verlies van € 85.000,- per jaar blijft voortbestaan. Op het blad met de verlies- en 
winstrekening over de periode 1997 t/m 2011 is op de laatste regel de balanspositie 
toegevoegd. Het resultaat op de exploitatie is sinds 1997 negatief, namelijk minus € 
381.208,- Na incidentele baten (waaronder begrepen het legaat dat bestemd was voor 
de parochie van OLV van Goede Raadkerk, (tab 10)) bedraagt het verlies nog steeds € 
229.904,- De vermogenspositie is over dezelfde periode gedaald van € 1.201.109,- 
naar € 905.015,-. In procenten een daling van 100% naar 75%, maar gecorrigeerd voor 
de gemiddelde inflatie in Nederland over deze periode een daling naar 57%, een zeer 
zorgelijke situatie. Wij betreuren het dat het bisdom deze situatie al zo veel jaren 
gedoogt. Zie de brief van de bisschop van 24 januari 2012, tabblad 1: “De financiële 
situatie van de parochie bekend is bij het bisdom”. Het parochiebestuur bewijst met dit 
jarenlange verlies de financiële waarborgen voor de parochie in Beverwijk niet in de 
hand hebben. Dit hebben zij in hun brief van januari 2012 bevestigd. (tab 8). Wij 
vragen ons af waarom de bisschop het parochiebestuur in functie laat. De vice-
voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur St. Eloy hebben beide hun twee 
termijnen van vier jaar overschreden. 

 
- De bisschop geeft aan dat er een mogelijkheid voor een devotieruimte geboden wordt. 

Uit uitlatingen van medewerkers van het bisdom, o.a. de perschef (de heer Wim 
Peeters), is ons duidelijk geworden dat deze devotieruimte geen reële oplossing voor 
onze geloofsgemeenschap kan zijn omdat de ruimte door slechts enige tientallen 
parochianen tegelijk bezocht kan worden. Daarnaast is het zeer onzeker of deze 
mogelijkheid past in de herbestemmingplannen van de nieuwe eigenaar van het 
kerkcomplex. 

 
- De vragen over de kerkordelijke problemen heeft onze bisschop helaas niet 

beantwoord.  
 
 
Voor het vervolg van onze motivatie verwijzen wij u naar het verzoek om herroeping van het 
decreet van 10 januari 2012 waarvan een kopie is bijgesloten, (zie tabblad 6). 
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3. Verloop van het proces rond de kerksluitingen in Beverwijk. 
 

In het laatste decennium van de vorige eeuw was het duidelijk geworden dat vijf zelfstandige 
parochies geen bestaansrecht hadden in Beverwijk, een stad met toen ongeveer 37.000 
inwoners. Samenwerking werd gezocht en gevonden in “De vijfsprong” de voorganger van de 
parochie St. Eloy. In ons verzoek van 10 januari 2012 (tab 6) vinden wij: 
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 (toentertijd Mgr. Bomers) heeft gekozen voor Variant 9. Dit rapport is door velen 
opgesteld en met velen besproken en werd daardoor breed gedragen in Beverwijk. 
Voortvarend, maar met een hoge mate van zelfstandigheid, zijn de parochies in november 
1995 gefuseerd.  
 
De in 1958 in gebruik genomen Regina Caeli kerk is rond 1997 gesloopt en vervangen door 
een kleine ontmoetingsruimte in een flatcomplex. De ruimte is ongewijd gebleven. 
 
In 1992 was een groep opgestaan, “De vrienden van de Agatha”, die het afstoten van hun 
parochiekerk wilden voorkomen. Deze groep is er in geslaagd subsidiegelden te verwerven 
om het gebouw te restaureren. Tijdens dat proces liepen de kosten veel hoger op dan verwacht 
en heeft het parochiebestuur van St. Eloy, zonder draagvlak bij de gelovigen van de andere 
parochies te zoeken, gelden ter beschikking gesteld om verdere verfraaiingen te realiseren. 
 
Tussen 1996 en 1998 heeft de toenmalige bisschop Mgr. Bomers zijn standpunt herzien, de H. 
Agatha en de Goede Raadkerk moesten open blijven, de rest mocht dicht. Het besluit van het 
parochiebestuur om het bisschoppelijke besluit uit 1993 en de herziening van Mgr. Bomers  
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. 
Rond 2005 is de Jozefkerk aan de Laan der Nederlanden gesloopt, dit ondanks de eerder 
genomen beslissing. In het parochieblad van februari/maart 2006 schreef Pastoor Dresmé: 
“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 intern reeds genomen beslissing schuil ging om de Goede Raadkerk af te 
stoten.   
 
2006. 
Op zaterdag en zondag 22/23 april 2006 werden de gelovigen na de Eucharistie vieringen 
geïnformeerd door het parochiebestuur (tab 11). Als reactie op het besluit van het parochie-
bestuur de OLV van Goede Raadkerk op termijn af te stoten is een comité opgericht. Dit 
comité heeft reeds op 30 april 2006 haar grieven bij het parochiebestuur gedeponeerd (tab 12). 
Het is opvallend dat nu bijna 6 jaar later veel van de door het comité opgesomde feiten nog 
steeds valide zijn. 
 
In 2006 is er vier maal een gesprek geweest tussen het parochiebestuur en het Comité en de 
inmiddels opgerichte Stichting Behoud OLV van Goede Raadkerk. Van overleg was geen 
sprake, het waren vruchteloze gesprekken. Het parochiebestuur dicteerde en was keer op keer 
verbolgen als de er door Comité en Stichting met de media gecommuniceerd werd. Alles 
moest achter gesloten deuren blijven!  De onjuistheden opgesomd in de informatie van het 
parochiebestuur (tab 11) zijn nooit door het parochiebestuur gerectificeerd. De 
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restauratiekosten (tab 11 blz. 2) bedragen niet 3,4 miljoen euro maar volgens 
monumentenwacht ongeveer 1,2 miljoen euro. De pastorie van de H. Agathakerk is eind 2011 
verkocht aan Stadsherstel Amsterdam en dient per 1 juli 2012 verlaten te worden door het 
parochiebestuur. (tab 11 blz. 3) Een alternatief is niet voorhanden.  
Voor de parochiële ontwikkelingen verwijs ik u naar onze brief van 10 januari 2012 aan Mgr. 
J.M.. Punt (tabblad 6 blz. 4 onder het kopje “uw brief van 7 april 2006”).  
 
2007. 
Op 23 februari 2007 heeft het parochiebestuur St. Eloy bisschop Mgr. J.M. Punt verzocht de 
OLV van Goede Raadkerk aan de eredienst te onttrekken (tab 13). 
 
Op 26 februari 2007 hebben de gezamenlijke Comités gereageerd (tab 14) met het verzoek 
om een aantal jaren respijt om de nieuwe parochie OLV van Goede Raad gelegenheid te 
geven zich te bewijzen en het concept beleidsplan Regionaal Missionair Centrum vorm te 
geven en tot een succes te smeden (tab 15).  
 
Op 6 juli 2007 werd door het bisdom de door diaken drs. E.H.A. Fennis ondertekende brief 
aan het parochiebestuur van St. Eloy verstuurd. De Stichting tot Behoud heeft op 13 juli 2007 
gereageerd met een bezwaar in verband met het behoud van rechten (tab 17). De argumenten 
genoemd in de brief van heb bisdom van 6 juli 2007 zijn te betwijfelen.  
Het op blad 2 van de brief van 6 juli 2007 genoemde interim plan was zodanig opgesteld dat 
het voortbestaan van de geloofsgemeenschap van de OLV van Goede Raadkerk niet goed 
mogelijk was zonder tegen “de bevelen” van het parochiebestuur in te gaan. Alle voorstellen 
voor nieuwe activiteiten in de Goede Raad werden afgedaan door het parochiebestuur met de 
reactie “dat staat de bisschop niet toe” en de activiteit werd schaamteloos overgenomen door 
de H. Agathakerk.  
 
Op de overwegingen inzake de aanvraag van het bestuur van de parochie St. Eloy hebben wij 
de volgende reactie:  
Onder het eerste * “Doel is om de geloofsgemeenschappen in het bisdom Haarlem 
levensvatbaar en gezond te houden, niet alleen op korte, maar ook op langere termijn”, 
kunnen we stellen dat het parochiebestuur St. Eloy daar met haar langjarige negatieve 
resultaten allerminst in geslaagd is. In haar brief van januari 2012 geeft het parochiebestuur 
aan dat de parochie over 10 jaar failliet kan zijn (tab 8). 
 
Het tweede *, het parochiebestuur schoffeert de oudere veelal grijze geloofsgenoten. Zij gaan 
voorbij aan het feit dat de oudere bevolkingsgroep steeds groter wordt maar ook steeds 
kapitaalkrachtiger. Het parochiebestuur zou hen moeten omarmen en bewegen tot financiële 
bijdragen aan de parochie. Deze groep is ook een bron van vrijwilligerswerk. De OLV van 
Goede Raadkerk heeft geen gebrek aan vrijwilligers. 
 
Het derde *, het is jammer dat de Raad voor Economische Aangelegenheden niet dieper op de 
financiële draagkracht van de parochie St. Eloy ingegaan is. Het parochiebestuur manen tot 
het creatiever zoeken naar nieuwe geldbronnen zou hen sieren. 
 
Het vierde *, de staat van onderhoud van de OLV van Goede Raad rechtvaardigt een 
restauratie, echter omdat de kerk gebouwd is door een autodidact architect, de voormalig 
timmerman A.J. Kropholler, is spreiding over vele jaren van de restauratie geen probleem. 
Het casco van het gebouw vertoont geen gebreken. De genoemde zorgwekkende toestand van 
het dak kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen. De Stichting Behoud OLV van Goede 
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Raad heeft enige jaren geleden monumentenwacht onderzoek laten doen naar de staat van het 
kerkdak. De bevindingen waren ronduit positief. Het dakhout en de balken verkeren in 
uitstekende conditie en kunnen nog jaren mee. De gebruiksvergunning (afgegeven in 
december 2007 (tab 18)) is in december 2011, na onderzoek door de brandweer en bouw- en 
woningtoezicht van Beverwijk, voor onbepaalde tijd verlengd !! Kortom, het parochiebestuur 
en het bisdom proberen keer op keer het gebouw in negatief daglicht te zetten, dit gedrag is 
schandelijk voor onze Rooms-Katholieke Kerk. Het dak van de pastorie is wel in slechte 
toestand. Dat pand staat ook al jaren ter beschikking van het parochiebestuur dat elk 
onderhoud nagelaten heeft. Wij hebben geen toegang tot de pastorie. Uit berichten blijkt dat 
er veel schade is ontstaan door lekkage het afgelopen jaar. Het parochiebestuur bekommert 
zich er niet om! 
 
Het vijfde *, de H. Agatha is een groot gebouw, dat klopt. Bij binnenkomst krijg je niet het 
gevoel een kerk te betreden, het gebouw lijkt erg veel op het Pantheon in Rome! De in deze 
brief van juli 2007 genoemde eenvoudige aanpassingen om aan de eisen van sacraliteit en 
intimiteit te voldoen zijn tot op heden niet uitgevoerd.  
Omdat het parochiebestuur in december 2011 de pastorie aan de Breestraat verkocht heeft 
kunnen we stellen dat dit kerkcomplex niet meer compleet is en haar functie als hoofdkerk 
voor Beverwijk niet langer kan vervullen.  De logische keuze zou zijn om het kerkcomplex 
van de OLV van Goede Raad als hoofdkerk(complex) te gaan gebruiken. Dit mede gezien het 
feit dat de Goede Raadkerk zeer centraal in de westelijke woonwijk van Beverwijk ligt en niet 
zoals de H. Agatha decentraal in het winkelcentrum aan de oost rand van de stad grenzend aan 
het industriegebied van Beverwijk. Gebouwen met nevenruimtes die excentrisch in Velsen-
Noord of Wijk aan Zee liggen kunnen nauwelijks een rol van betekenis spelen voor een 
levende geloofsgemeenschap zoals die van de OLV van Goede Raad. 
 
Het zesde *, De parochie van de Twaalf Apostelen is sinds haar oprichting ruim 60 jaar 
geleden gehuisvest in een noodkerk. Het gebouw is versleten en de financiële draagkracht van 
de parochie is niet toereikend. Helaas is er nooit serieus overleg geweest tussen de Twaalf 
Apostelen en de Goede Raadkerk. De gebruiksmogelijkheden van de OLV van Goede 
Raadkerk zijn legio. De uitstekende akoestiek wordt alom geroemd en het 20 meter brede 
priesterkoor is uitermate geschikt voor opvoeringen van b.v. “de Judas”,  kerstspelen en 
uitvoeringen met koor en orkest zoals de Matheus passion. Dit kan een positief effect hebben 
op de financiële draagkracht van de parochie.  
 
Het zevende *, sinds 2007 hebben vele plannen voor herbestemming de revue gepasseerd 
maar zijn alle plannen afgeschoten. In september 2011 heeft de monumentencommissie van 
de gemeente Beverwijk het plan om 48 appartementen voor psychogeriatrische patiënten in te 
bouwen in de Goede Raadkerk unaniem afgewezen. Zulke ingrepen in dit rijksmonument 
worden door de gemeente Beverwijk niet toegestaan. Herbestemming van dit van buiten, 
maar ook van binnen, monumentale pand is schier onmogelijk. Verder gaan als Rooms -
Katholieke Kerk lijkt de enige optie die kans van slagen heeft.  
 
2008. 
Op 16 juli 2008 stuurde Vicaris-generaal M.J. de Groot van het bisdom Haarlem een brief aan 
het parochiebestuur St. Eloy waarin hij aankondigde (tab 19 bovenaan blz. 2) dat “gaat de 
Goede Raadkerk - en de bijgebouwen - tijdelijk dicht van 1 september a.s. tot 1 januari 2009. 
De tijd van sluiting wordt door ons ook gezien als een afkoelingsperiode om de interne 
verhoudingen binnen de ene parochiegemeenschap te verbeteren.”  
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Als reactie hierop stuurde Stichting Behoud Goede Raadkerk (tab 20) op 22 juli 2008 een 
bezwaar en het Comité behoud (tab 21) op 24 juli 2008 met uitgebreide aandacht voor de 
overwegingen genoemd in de brief van de Vicaris-generaal van het bisdom. Reeds op 25 juli 
2008 stuurde de Vice-kanselier van het bisdom het Comité een ontvangstbevestiging (tab 22). 
Omdat een inhoudelijke reactie uitbleef stuurde de Stichting Behoud op 26 augustus 2008 een 
brief aan de bisschop (tab23) waarop gereageerd werd door diaken E.H.A. Fennis met zijn 
brief die hij op 30 augustus na de laatste viering van 2008 voorgelezen heeft (tab 24) 
 
De Stichting Behoud heeft n.a.v. de brief van het bisdom van 16 juli op 26 augustus 2008 een 
brief aan het parochiebestuur St. Eloy gestuurd. Reeds de volgende dag ontvingen wij de 
reactie van het parochiebestuur (tab 25).   
 
Op 2 september 2008 heeft het Comité tot behoud een uitgebreide reactie gestuurd aan diaken 
E.H.A. Fennis op de door hem voorgelezen brief van 30 augustus 2008 (tab 26). 
 
In de maanden na augustus werd het ijzig stil rondom de Goede Raadkerk. Van uitnodigingen 
voor overleg was geen sprake. Daarom besloot de Stichting Behoud OLV van Goede 
Raadkerk om op 17 november een brief aan Mgr. J.M. Punt te sturen (tab 27). Als reactie 
ontvingen wij op 15 december 2008 een brief van drs. M.N.F.M. Frederiks, secretaris van de 
DCRK (tab 28). Drs. Frederiks vermeldt niet wie tevreden was met het onderbrengen van de 
activiteiten. De geloofsgemeenschap was in ieder geval niet tevreden met deze noodgreep. 
 
Zomer 2008 hebben we de Actie Steunbeer gestart om financiële middelen in te zamelen voor 
de Stichting Behoud OLV van Goede Raadkerk. Vele parochianen zagen het niet zitten om 
mee te doen aan de actie Kerkbalans maar wilden wel hun bijdrage leveren aan de met 
sluiting bedreigde Goede Raadkerk. Mede daarom is de Actie Steunbeer gestart om deze 
gelden voor de Kerk niet verloren te laten gaan (tab 29). 
 
2009. 
Op 1 januari 2009 is de heropening van de Goede Raadkerk gevierd met een receptie voor de 
geloofsgemeenschap zodat men kon zien dat onze kerk daadwerkelijk weer open was.  
Die maand is ook een petitie opgesteld, door velen ondertekend en aan Mgr. J.M. Punt 
gestuurd (tab 30). Op 6 februari ontving de Stichting tot Behoud een uitnodiging voor een 
gesprek met de DCRK (tab 31). Dat gesprek heeft 24 februari 2009 plaatsgevonden. In dat 
gesprek werden we gekapitteld dat we als Stichting geen gelden mochten inzamelen voor ons 
doel, behoud van de Goede Raadkerk. Wij hebben daarop geantwoord dat er vrijheid van 
vereniging in Nederland is en dat de Stichting zich niet gehouden voelde aan de kerkelijke 
wetten. Saillant detail is dat in januari 2010 de Stichting “Vincentius altijd in ons midden” uit 
Volendam de Kerkbalans Award heeft ontvangen voor hun werk. Nota bene een Stichting ! 
Het meten met twee maten is een groot ongenoegen van het Stichtingsbestuur (tab 31). 
 
Vieringen op hoogtij dagen waren uitgesloten voor de Goede Raadkerk. Echter, een levende 
geloofsgemeenschap laat zich niet zonder meer afschepen. In oktober is er mail gewisseld met 
diaken Fennis, pater Putman en deken Cassee (tab 32) met als doel de kerkelijk leiders te 
bewegen een Kerstviering in de Goede Raadkerk toe te staan. Uiteindelijk, na interventie van 
een bevriend pater, is er toestemming voor de viering in de Heilige Kerstnacht verkregen. Dat 
het aanhoudend verzoeken om een viering in onze kerk ons niet in dank werd afgenomen is te 
lezen in de brief diaken Fennis van 27 oktober 2009 (tab 33). 
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2010. 
Op 6 februari werd in de kerken van St. Eloy de brief van onze bisschop Mgr. J.M. Punt 
voorgelezen (tab 34). De Stichting behoud heeft hierop op 25 februari 2010 gereageerd met 
een brief met bijlage. Diaken E.H.A. Fennis stuurde op 12 maart 2010 een ontvangst 
bevestiging (tab 35). Het Comité behoud heeft op 25 februari 2010 een brief met uitgebreide 
onderbouwing gestuurd aan de bisschop. Ook bezorgde parochianen klommen in de pen en 
schreven de bisschop op 11 februari 2010 een brief (tab 37). Het parochiebestuur lichte de 
parochianen in middels persoonlijke en algemene brieven (tab 38). 
 
Ondanks de vele bezwaren van de geloofsgemeenschap heeft het parochiebestuur in de vroege 
morgen van 1 april 2010 de bijgebouwen verzegeld door de deuren met vele grote schroeven 
rondom vast te zetten. Omdat het die dag Goede Vrijdag was waren er afspraken met scholen 
gepland om de kinderen de m.b.v. de Kruiswegstaties de gebeurtenissen van de Goede Week 
uit te leggen. Er bleef de dames (op leeftijd)  niets anders over dan de deur van het 
parochiecentrum met een koevoet te forceren. Sinds 1 april 2010 tot op heden, nu dus bijna 
twee jaar, is het parochiecentrum bezet door de dames die zich opstellen als de bewaaksters 
van het parochiecentrum. Het parochiebestuur wenste ontruiming door de politie, echter onze 
bisschop heeft dat verboden. De verklaring die op 11 april 2010 na afloop van de 
Eucharistieviering voorgelezen treft u achter tabblad 39, evenals een DVD met de opname 
van het voorlezen van deze petitie door mevr. Verkerk (duur circa 10 minuten) en de reactie 
van emeritus pastoor G. Tol op het sluiten van de bijgebouwen. Hij vertelt de ontwikkelingen 
in vogelvlucht sinds zijn aantreden in onze parochie in 1960 (duur circa 10 minuten).   
 
De petitie die we op 14 april aan diaken Fennis overhandigd hebben omdat de bisschop naar 
zeggen van het personeel niet in huis was treft u aan achter tabblad 39. Journalisten die al 
langer voor het bisschoppelijk paleis stonden vertelden ons na afloop dat zij de bisschop door 
de gordijnen hadden zien kijken naar de groep gelovigen van de Goede Raadkerk. 
 
In de zomer van 2010 zijn er gesprekken gevoerd zoals u kunt zien achter tabblad 41. De 
gesprekken hebben echter tot niets geleid. Helaas besloot het bisdom, blijkbaar op verzoek 
van het parochiebestuur St. Eloy, om onze geliefde Goede Raadkerk per 1 oktober 2010 
“parochieel” te sluiten. Een term waarvoor wij geen canoniek artikel konden vinden die dit 
rechtvaardigt. Achter (tab 42) treft u de documenten aan. 
 
Omdat de geloofsgemeenschap geen gebruik meer kon maken van het kerkgebouw, gas en 
elektriciteit waren afgesloten, is op verzoek van velen besloten een Kerstviering te 
organiseren in de Vredevorstkerk van de PKN. Dat dit niet tot genoegen van het bisdom was 
blijkt uit de dringende uitnodiging tot een gesprek over de actuele situatie die wij reeds op 13 
december 2010 mochten ontvangen. Op 12 januari 2011 vertelde deken Cassee ons dat de 
bisschop de viering in de Vredevorstkerk had willen verbieden. Wij reageerden daarop dat dat 
voor de media nieuws geweest zou zijn. Draagt onze Paus Benedictus geen Heilige Missen op 
in een voetbalstadion waar vaak minder fraaie opmerkingen gebezigd worden bij wedstrijden?  
 
2011. 
Op 27 april 2011 heeft de geloofsgemeenschap van de OLV van Goede Raadkerk om 
bemiddeling bij de paus via onze pauselijke nuntius Mgr. Dr. F. Bacqué gevraagd (tab 43). De 
nuntius heeft ons doorverwezen naar de Congregatie voor de Clerus. In juni 2011 heeft de 
eerste brief van ons u bereikt en bent u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 



De geloofsgemeenschap van de OL V van Goede Raadkerk ziet parallellen met de sluiting van 
kerken in het bisdom Springfield in de staat Massachusetts in februari 2010. Wij waren blij te 
lezen dat het Vaticaan beslist had dat de drie kerken weer open moesten gaan (tab 44). 

Achter tab 45 treft u de zeven nieuwsbrieven aan die binnen de geloofsgemeenschap verspreid 
zijn. De oplage van deze nieuwsbrief is ruim 1.100 stuks. 
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