
 
 
 
        Vaticaanstad, 15 april 2013 
       
 
 
Prot. N. 20131062 
 
 
Geachte heer Bart, 
 

Ik bevestig de ontvangst van de brief van 22 oktober 2012, betreffende het bezwaar  

van 2 februari 2012 tegen de decreten van 19 december 2011 en van 24 januari 

2012, die ZHE (Zijne Hoogwaardige Excellentie) Monseigneur J.M. Punt, bisschop 

van Haarlem-Amsterdam, heeft uitgevaardigd. 

 

Na zorgvuldige bestudering van de bescheiden is deze congregatie tot de conclusie 

gekomen, die u in het bijgesloten decreet aantreft (vergelijk bijlage). 

 

Ik wens u al het goede in de Heer en groet u vriendelijk, 

 
 
 
 

 
 

Msgr. Antonio Neri 
Untersekretar 

 
 
 
Aan de heer 
C.H.M. Bart 
Arendsweg 61 
1944 JA Beverwijk 
Nederland 
 
(Met bijlage) 
 

Congregazione peril Clero - 00120 Citta del Vaticano- Tel. 06/ 69884151 - FAX: 06/ 69884845 



 

 
 

CONGREGATIO PRO CLERICIS 
 

Decreet 
Prot. N. 20131062 
 

- Na bestudering van de documenten die sinds 9 juli 2011 binnengekomen zijn; 
 
- gelet op het feit dat ZHE Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, op 19  

december 2011 het decreet, over de ontwijding van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad van de parochie van St. Eloy in Beverwijk, ondertekend en op 1 januari 2012 bekend 
gemaakt heeft, en verscheidene parochianen per brief van 8 en 10 januari 2012 om intrekking van 
het bisschoppelijk decreet conform can. 1734 §§ 1 en 2 CIC gevraagd hebben. 

 
- gelet op het feit dat de genoemde ordinarius op 24 januari 2012 het decreet over de  

afwijzing van het verzoek tot intrekking ondertekend heeft en zeven parochianen per brief van 2 
februari 2012 protest aangetekend hebben conform can. 1737 §§ 1 en 2 CIC en om opschorting 
van het ten uitvoer brengen van de bisschoppelijke beslissing gevraagd hebben; 

 
- gelet op het feit, dat met het schrijven Nr. 20120757 van 26 juli 2012 de bezwaarmakers 

medegedeeld is dat dit dicasterium de opschorting van de genoemde beslissing volgens can. 1736 
§ 2 CIC niet noodzakelijk achtte; 

 
- nadat is vastgesteld dat het niet mogelijk was om tussen de bisschop en de bezwaarmakers  

een redelijke oplossing te vinden conform can. 1733 § 1 CIC; 
 
Uit de gegevens blijkt dat de pogingen om tot een redelijke oplossing te komen, sinds 2006 en 

vooral na de afsluiting van de genoemde kerk op 1 oktober 2010 niet succesvol waren (vergelijk 
bijvoorbeeld de brief van 22 juni 2011, de samenvatting van de kanselier van 11 september 2012, 
het hiërarchisch beroep van 2 februari 2012, brief van 25 maart 2013). 

 
- nadat vastgesteld is dat can. 1222 § 2 CIC bepaalt: “Waar andere ernstige redenen het  

raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de 
diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en 
niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en 
mits het heil der zielen er geen enkele schade door lijdt.” 

 
- gelet op het feit dat de bisschop aan de voorwaarden uit can. 1222 § 2 CIC voldaan heeft; 
 
Volgens de parochiële financiële beheersraad en ook volgens de bisschop, zijn er ernstige  

redenen voor de ontwijding van de genoemde kerk: de moeilijke financiële situatie van de 
parochie, het tekort aan priesters, het gebrek aan gelovigen en het gedrag van de klagers, die een 
onbeheersbare situatie veroorzaakt hebben (vergelijk o.a. decreet van 19 december 2011 en 24 
januari 2012). 

 
De ordinarius heeft de priesterraad op 8 april 2011 gehoord. Uit de notulen blijkt dat de  

bisschop zich schikt naar de aanbevelingen gedaan door Diocesane Commissie Regiovorming en 
Kerkopbouw (DCRK). De discussie had de ontwikkeling van de secularisatie en het toekomstige 
gebruik van het kerkgebouw van de voormalige parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad als 
thema. 



De leden van de priesterraad stemden met de ontwijding in (vergelijk: verslag priesterraad 
vergadering 8 april 2011). De bisschop had geen onherroepelijk besluit genomen de hiervoor 
genoemde kerk te sluiten vóór de samenkomst met deze priesterraad, en daarmee geen 
eigenmachtige beslissing genomen (vergelijk: decreet van 19 december 2011, brief van de 
kanselier van 25 maart 2013). 
 

Het wereldlijke gebruik is verhelderd en acceptabel: “In het licht van het nieuwe gebruik  
van de kerk zijn diverse medische en fysiotherapeutische faciliteiten, een bibliotheek, een 
recreatieruimte en een kapel of gebedsruimte voorzien. In de koopovereenkomst zijn 
zekerheidsstellingen opgenomen die de noodzakelijke garantie waarborgen met het oog op het 
gebruik van de kerk” (Brief van de bisschop van 11 september 2012). 

 

De vraag ten aanzien van wie rechtmatig rechten doen gelden op de kerk is opgelost. 
De voormalige parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad is ontbonden en verenigd met de 
parochie van St. Eloy in 1995. De parochiële financiële beheersraad van de parochie St. Eloy had 
in maart 2006 om de sluiting van de kerk gevraagd (vergelijk: decreet van 19 december 2011). De 
parochie St.Eloy is de rechtmatige opvolger van de bovengenoemde parochie. Zij heeft in 2010, 
de erfenis van mevrouw Anthonia Anna Maria Bakker, meer dan € 100.000, aangenomen om het 
geld te gebruiken overeenkomstig de wens van de weldoenster voor het lezen van Heilige Missen 
voor haar zieleheil. Het andere bedrag van € 32.000, dat volgens de heer H.R. van der Mey een 
erfenis is die bestemd is voor het behoud van de kerk en de pastorie van de voormalige parochie, 
moet worden gebruikt voor de bouw van een kapel in de parochiekerk van de voormalige parochie 
(vergelijk brief van de heer Van Mey 27 december 2011, de samenvatting van de kanselier van 11 
september 2012). Bovendien wordt dit bedrag niet genoemd in het bezwaarschrift van 2 februari 
2012 en heeft de heer Van der Mey het bezwaar ook niet ondertekend. 

 

Ondanks de mening van de klagers zal het heil der zielen er niet onder leiden (vergelijk 
decreet van 19 december 2011 en van 24 januari 2012, het schrijven van de heer Bart van 22 
oktober 2012). “De parochiekerk is de kerk van St. Anna, daarnaast zijn er andere voor iedereen 
toegankelijke kerken (Regina Caeli en H. Odolfo). In de hele parochie van St. Eloy bezoeken 
ongeveer 400 gelovigen zondag de Heilige Mis. In de onmiddellijke omgeving van de Onze Lieve 
Vrouw van Goede Raad (enkele honderden meters) ... zijn er drie andere voor iedereen 
toegankelijke kerken .... De koper van de kerk is overeengekomen om een gebedsruimte in de 
kerk te maken .... Op een afstand van een kilometer zal ook in de toekomst zondags altijd een 
Heilige Mis plaatsvinden” (Brief van de Bisschop van 11 september 2012).  
 

- Na vaststelling van de bevoegdheid besluit deze Congregatie, overeenkomstig can. 1739 
CIC en in overeenstemming met de voorgaande constateringen, de afwijzing van het 
hiërarchisch beroep van genoemde klagers bij gebrek aan juridische en feitelijke motivering 
en bevestigt de decreten van de bisschop van Haarlem-Amsterdam.  
 

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen bij het 
Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur binnen een termijn van zestig dagen, 
overeenkomstig art. 34, § 1 van de Apostolische brief Motu Proprio Antiqua Ordinatione. 
 

Vatikaan, 15  april 2013 
      


