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Broeders en
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kerkgebouw van
Al
tijd is
achtergrond is u
Aan ene kant
van
discussie en twist
en de O.L.V. van Goede Raad
Beverwijk twee grote kerken op korte afstand van elkaar. De H.
beide rijksmonumenten. Het is een rijkdom, maar ook een financiele last, die ooze
plaatselijke kerk niet meer
dragen.
zijn in de directe omgeving nog meer grote
kerkgebouw van O.L.V.van Goede
katholieke
en
Welzeker is
velen zeer dierbaar, en valt
zwaar om hiervan afscheid te moeten nemen.
Wij hebben
pastores en kerkbestuur hiervoor aIle
Het is
om
reden
ook
beslissing heeft willen nemeo, maar aan parochie tijd heeft gegeven om
bisschop geen
naar eeo goede oplossing te zoeken. Steeds heeft
dat in het
van lOde
finale
zou worden genomen. Inmiddels is het zover.
We moeten u eerlijk zeggen
de pastorale en
van parochie
ruimte laat om de
aJsnog voor de eredienst te behouden. Wei wordt op dit moment overlegd over
een waardige herbestemming, waarbij het gebouw z'n karakteristieke uitstraling kan behouden.
In
perspectief, en op eensluidend advies van de Diocesane
Kerkopbouw, van
Kerkbestuur,
en pastores, heeft de bisschop dan ook besloten om het O.L.V. van
ook
ODS ervan bewust
deze
complex per 1 oktober a.s. te sluiten. Met de bisschop
beslissing voor sommigen pijnlijk is.

Raad

Hoe dierbaar een kerkgebouw ons ook kan
ten diepste is het natuurlijk niet
basis
van ons geloof en ooze eenheid. Bovenal zijn we als Kerk een gemeenschap van
een
die aIle
en tijden overstijgt. We
Gods yolk dat
en nieuwe huizen bouwt om God te eren, en
geschiedenis, en aIle eeuwen door nieuwe plaatsen
Zo is het altijd
Zo is
ook nu. Het volk
verder,
Kerk
andere
zich
door. Die ontwikkeling voltrekt
landelijk, maar ook hier in Beverwijk en Wijk aan Zee. Voor
"",""11":5"'" misschien met pijn in
hart, maar hopen
toch vooral met geloof en liefde, met
en vreugde om wat Heer ons hier geeft en wat voor ons in de toekomst is weggelegd. Een van
de uitdagingen is
zoeken van de aansluiting van ooze rijke geloofstraditie op de
die onder zo velen deze tijd leven. Rier willen we binnenkort met u van gedachteo over wisselen.
De bisschop laat ons weten zich in deze tijd bijzonder met ons verbonden te voelen, met parochianen

hier doen
en vrijwilligers, met
en
Rij is dankbaar voor alles wat wij als
en beleven,
en
en belooft ons
oprecht
Graag sluiten wij ons hierbij aan. Moge deze onvermijdelijke beslissing ODS niet verdelen, maar juist
ODS allen en ooze gemeeDSchap
en
verenigen. Moge
Op woensdag 29

zal om 19.00 uur in de Ooze Lieve Vrouw van
vesperviering zijn, waarin wij onder leiding van de deken pastoor Cassee, en
gedeeld, l1o.nTO'i':O,f';Vfm
met
nemen van kerk als
waar zoveel in

de
gelOOclen IS.

Wij kunnen ons
voorstellen, dat
brief vragen bij u oproept.
willen die graag zo
mogelijk beantwoorden. Een brief schiet daarin altijd tekort. U kunt dan het
naar het
025l 2 0940p
tim
tussen 9:00 en 12:00, of contact
parochiesecretariaat
opnemen met een van pastores.
In verbondenheid met ooze bisschop Mgr. J.M. Punt,
namens pastores en kerkbestuur
Pater R-J. Putman
van de
Eloyparochie)

