- Amsterdam

Beste parochianen,

6 februari 2010

u weet is er al
tijd onrust binnen parochie St. Eloy m.b.t.
positie van
Goede
kerk. Het is alleszins begrijpelijk dat
en actiegroepen ijveren voor
behoud van hun kerk. Het is evenzeer
bestuur van de parochie,
gesteund door de
kerkopbouw, het stand punt
financiele
positie van de parochie volstrekt
is om
twee
kerken
korte
afstand van elkaar te kunnen
Met mijn toestemming zijn
in 2008 de
mogelijkheden onderzocht van een waardige
van het kerkcomplex met
behoud van een kleinere kerkruimte. Dit is toen niet
am de vrede in

parochie te herstellen heb daarop via brieven van de vicaris-generaal en
2008, een interim oplossing ...<H'L""""
Raadkerk heb
voor een peri ode
waarin bekeken zou worden of financiele en pastorale ontwikkelingen
het behoud van de Goede Raadkerk wellicht toch nog
zou kunnen maken.
van de liturgie is toen
getroffen dat in
Raad kerk twee weekendvieringen per maand zouden plaatsvinden,
de vieringen op
hoogtijdagcn de Agathakerk zouden worden geconcentreerd.
We
nu ander en half jaar verder.
moet ik constateren dat financiele
van
de parochie
is verbeterd, ondanks de
van pastores, bestuur, vrijwilligers, en
steun van parochianen. Ook is
omust opnieuw opgelaaid, wat
langer
lS.
Ik heb daarom besloten het bestuur toestemming te
om pastorie en bijgebouwen
31 maart 2010 te sluiten om herontwikkeling mogelijk te maken. Ofhet kerkgebouw
al dan niet in verkleinde vorm, behouden kan blijven,
uitsluitend
financiele
mogelijkheden van de parochie, en
nog
aandienen.
In het
zullen we dit ten
beoordelen.
In

ik benadrukt dat
Kerk
levende gemeenschap van
en
uiteraard
belangrijker is dan welk stenen
dan
Ik
u met klem te proberen hiervan
te geven, welke positie u ten <::tUl.I.L.l\,'U
kerkgebouw ook inneemt. Het is tenslotte geen onwil van mensen, maar aIleen het gewicht
van nuchtere
dat
besluitvorming zal bepalen. Uiteindelijk willen aIle betrokkenen
het pastorale team, bestuur, vrijwilligers en actiegroepen - allemaal het beste voor de kerk
Beverwijk. Daarvan ben ik overtuigd.
wens u van harte
en
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