PERSBERICHT
Eloy streeft naar overleg met parochianen Goede Raad
Het bestuur van de R.K. parochie St. Eloy wil in overleg treden met de medeparochianen van de
O.L. Vrouw van Goede Raad. De parochie hoopt in dit overleg te mogen vernemen dat de
gebouwen nu zullen worden overgedragen. Ook zou het parochiebestuur graag overleggen over
een aanvaardbaar alternatief voor de geloofsgemeenschap van de Goede Raad.
Circa zeven jaar geleden kwam het parochiebestuur , na overleg met dekenaat en bisdom, unaniem
tot de pijnlijke conclusie dat het openhouden van twee monumentale kerken niet mogelijk was.
Reden: een teruglopend aantal wekelijkse bezoekers, minder – en oudere‐ vrijwilligers, minder
pastores en minder inkomsten.
Die argumenten zijn steekhoudend gebleken. Ook landelijk en ook bij andere
christengemeenschappen is teruggang een feit.
Helaas heeft de communicatie over dit besluit gefaald, dat kunnen wij ons allen aantrekken.
Het kerkgebouw van de O.L. Vrouw van Goede Raad is sinds enige tijd onttrokken aan de eredienst.
Een aantal medeparochianen kon hier niet in berusten. Zij hebben juridische procedures
aangespannen binnen de daartoe geëigende kerkelijke rechtspraak. Het parochiebestuur heeft dit
gerespecteerd. Nu de kerkelijke rechtbank de medeparochianen in het ongelijk heeft gesteld, wil de
parochie op korte termijn weer beschikken over de gebouwen. Verder gedogen van de bezetting is
niet realistisch en geeft mensen valse hoop. We gaan er bovendien van uit dat zij als gelovige
katholieken de uitspraken van de kerkelijke rechtbank zullen respecteren.
Uit gesprekken in de afgelopen jaren tussen delegaties van de actievoerders en van het
parochiebestuur is het volgende al gebleken:
‐ De bezoekers van de Goede Raad willen deel blijven uitmaken van de Rooms Katholieke kerk.
‐ Het parochiebestuur erkent het eigene van de geloofsgemeenschap van de O.L. Vrouw van
Goede Raad en wil dat respecteren.
‐ De Agathakerk wordt als hoofdkerk erkend.
Het parochiebestuur wil de relatie met de medeparochianen van de Goede Raad graag weer
normaliseren. Het herstellen van de communicatie middels een overleg met een vertegenwoordiging
van de betreffende parochianen is daartoe een belangrijke stap. Naar de wens van het
parochiebestuur wordt het een bijeenkomst in vrede, maar waarbij de uitvoering van de
kerkrechtelijke uitspraken op zich niet meer ter discussie kan staan. Wel wil het parochiebestuur
uitnodigen om samen te zoeken naar manieren om de gemeenschap van de O.L. Vrouw tegemoet te
komen.
De pastores en het parochiebestuur hopen van harte dat er een oplossing komt voor de impasse. De
verdeeldheid gaat ten koste van de geloofwaardigheid en de dienstbaarheid van onze
kerkgemeenschap in de samenleving.
Zoals paus Franciscus al heeft aangegeven zijn niet zozeer de kerkgebouwen doorslaggevend, maar is
het de dienstbaarheid en het tegemoet treden van de medemens wat telt.
Niet met ‘Gods’ stenen onderweg, maar met Gods mensen onderweg.
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Beverwijk, 22 oktober 2013
Beste medeparochianen van de O.L. Vrouw van Goede Raad
Met klem en met vertrouwen vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Gedurende de afgelopen jaren heeft U zich met hart en ziel ingezet om De Goede Raad te
behouden voor de eredienst. U heeft zich niet willen neerleggen bij de besluiten die tot
sluiting noopten. In deze wordt gedoeld op de feitelijke sluiting per 1 oktober 2010 en
het formele besluit van de Bisschop d.d. 2 januari 2012.
U heeft met kracht van argumenten beroep ingesteld in Rome. Vanzelfsprekend hebben
wij deze procedure gerespecteerd en zorgvuldigheidshalve willen afwachten. Bij besluit
d.d. 15 april 2013 is dit beroep ongegrond verklaard.
Deze uitspraak heeft geen opschortende werking en een verzoek uwerzijds om die alsnog
deze werking toe te kennen, is -zo hebben wij bevestigd gekregen- afgewezen. In strikt
formele zin is het technisch nog mogelijk om over laatstbedoelde uitspraak te klagen.
In materiële zin is de procedure in Rome echter geëindigd en kerkrechtelijk uitvoerbaar.
Het is evident dat wij gedurende de afgelopen jaren niet langs minnelijke weg
overeenstemming hebben kunnen bereiken. Dat is buitengewoon spijtig en heeft tot veel
emoties geleid ook en nadrukkelijk aan deze zijde.
Aldus was het onvermijdelijk dat het geschil via de daartoe geëigende kerkelijke
rechtspraak werd beslecht.
Wij gaan er vanuit dat u als gelovige katholieken deze uitspraken wilt eerbiedigen.
Aldus staat u feitelijk en juridisch niets in de weg om op korte termijn de gebouwen weer
over te dragen aan het parochiebestuur.
De belangen aan de zijde van het bisdom en het parochiebestuur zijn klemmend en
urgent. Gedurende de afgelopen jaren is het niet mogelijk gebleken om tot verkoop over
te gaan vanwege de feitelijke bezetting en de juridische onzekerheid die bestond.
Dit heeft tot aanzienlijke financiële schade geleid, een en ander nog los van de feitelijke
exploitatiekosten waartegenover geen baten hebben gestaan voor de parochie.
Nu de helderheid er is na de uitspraken van de kerkelijke rechtbank, wil het
parochiebestuur de mogelijkheid hebben om het voornemen om tot verkoop over te gaan
daadwerkelijk te realiseren.
Tegelijkertijd past het naar onze mening om in de nu ontstane situatie de communicatie
tussen ons te herstellen en weer positief op gang te brengen.
Wij achten het van het grootste belang dat wij het uiterste doen om met u tot een
spoedige en passende uitvoering van de uitspraken te geraken.

In dit verband nodigen wij U van harte uit om hiertoe binnen een maand na dagtekening
een bespreking te hebben in aanwezigheid van deken A.M. Cassee en de kanselier van
het bisdom E. Fennis.
Een bijeenkomst in vrede, waarbij uitvoering van de kerkrechtelijke uitspraken op zich
niet meer ter discussie kan staan, maar waarin wij – binnen deze kaders - samen
zoeken naar een mogelijkheid om de gemeenschap van de O.L. Vrouw van Goede Raad
tegemoet te komen.
Wij vernemen gaarne uiterlijk op 8 november aanstaande of en wanneer U bereid bent
overleg zoals hierboven beschreven te voeren.

Hoogachtend,

De pastores en het parochiebestuur St. Eloy

