65 letterlijk overgenomen reacties geschreven op de enquêteformulieren Goede Raad sept. 2014.
Ik laat mij niet voor de 2de maal wegsturen naar een andere kerk. Eerst Regina Caeli nu de goede Raad.
Wanneer dit toch doorgaat dan zal ik geen andere kerk bezoeken. De leiding van het bisdom moet meer een
kerkelijke uigang zijn en meer communicatief t/a van de gelovigen
Zomaar een dak boven wat hoofden. Zonder zijn we THUISLOOS.
Dat de Goede Raad nu dicht moet is voor mij in en in triest. Deze kerk heeft voor mij emotionele waarden omdat
mijn ouders en grootouders er aan hebben meebetaald. Mijn vader ging op "klompen" naar de kerk. Arme
tuinders waren het en ook nog grote gezinnen maar geld voor de kerk, dat moest eraf. Mijn grootouders hebben
zelf een H. Hartbeeld geschonken dat buiten in de muur in een nis geplaatst hebben. en nu nog in "weelde" leven
en deze kerk jarenlang vrij is van schulden, nu moet de goede Raad dicht. Dat is voor mij een raadsel. Ik vind
deze kerk in al zijn eenvoud een mooie kerk. Wat zal ik dat missen !!!
Bij de viering van Maria ten hemelopneming werd de Goede Raadkerk bezocht door 85 parochianen. Welke
parochie kan daar aan tippen? Dan is een kleine gebedsruimte niet op zijn plaats !!!
Wil zelf bepalen welke kerk ik in ga!
Ik geloof dat ik in het verleden in woord en daad mijn mening over het een en ander heb duidelijk gemaakt.
Geen kapel, geen sleutel !
2. Het kerkgebouw is de ruimte waar onze geloofsgemeenschap thuis hoort, voor gevochten heeft en waar wij
vieringen willen blijven doen,compleet met een koor en eigen keuze in voorgangers. 3. Niet dus, dat bepalen wij
zelf. De diversiteit van verschillende voorgangers past bij onze manier van vieren en maakt onze
geloofsgemeenschap uniek. 4. Praten heeft helaas niet veel zin is nu ook weer gebleken. Sleutels pas inleveren
als wij de kerkruimte tot beschikking krijgen (die trouwens onverkoopbaar is) om daar ons "ding" te doen. - Er
gebeurt trouwens nog zoveel meer in onze geloofsgemeenschap. Wij zijn zoveel meer waard! Men zou ons
dankbaar moeten zijn dat wij zo goed voor de gebouwen hebben gezorgd. Het is verder nog steeds pijnlijk om
`gedoogd` te worden. Het is de hoogste tijd dat wij voor `vol`worden aangezien.
Er is maar één kerk, en dat is de Goede Raad.
Zie bericht op blad 6.
De geloofsgemeenschap heeft heel veel moeten ondergaan de afgelopen jaren. De opstelling van het bestuur
daarin is verre van prettig geweest en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. De houding van het bestuur t.o.v. b.v.
pastor Tol voor zijn 50-jarig jubileum (wie kan het zeggen) is hij volledig genegeerd door het bestuur, hoe diep
kan je zakken. Met dit soort mensen (bestuurders) ga ik niet aan de tafel zitten. Dus eerst weg met het zittende
bestuur, pas dan valt er te praten.
Eerst de kapel, dan de sleutel! Vieringen in andere kerken zal ik niet bezoeken. `Weer jullie zulle je
onderwerpen!` R.K. kerk is geld en macht en heeft niets meer met God te maken! Ja, ik ben boos!
Waarom hebben wij al zolang rozenkrans gebeden
Kom eens kijken bij ons pater hoe mooi de zondagse vieringen zijn en hoe wij van de voorgangers en …..
Genieten. Denk als een Christen ! Handel als een Christen. Ik wens u god´s zegen.
Waarom mijn kerk sluiten pater Putman en leeg laten staan? Er is toch nog geen bestemming voor. En nu
worden er hele mooie en afwisselende vieringen gehouden. Openhouden tot verkoop definitief is mijn advies.
Mijn voorstel: na overleggen van het koopcontract wordt met nieuwe eigenaar invulling gegeven aan realiseren
gebedsruimte IN het kerkgebouw. Laat het bisdom en Eloy dankbaar zijn dat het gebouwencomplex onderhouden
wordt en zo behoed voor verpaupering en vandalisme! en de geloofsgemeenschap er tot die tijd in geloof en
liefde bijeen kan komen. win-win situatie!
Laat niet de economische belangen maar de Christelijke voorop staan. Steun inzet, breek het niet af.
Vertrouwen!! Moet je verdienen. St. Eloy is nog nooit betrouwbaar gebleken. En dan durft de pastoor over
vertrouwen te spreken. En dan de acceptatie van de Goede Raad bij de kerken van St. Eloy is ronduit vijandig. Ik
heb het bij verschillende geloofsgemeenschappen van Eloy ondervonden. Dus daar wil ik beslist niet bij horne.
het heeft ons als vrijwilligers gekwetst en beschadigd. Wij redden ons prima zo.
Hoe dacht Eloy dat ik naar een andere lokatie kan? Ik ben 96 jaar oud en afhankelijk van een rollator en wie me
waar wil brengen.
Wij komen al 75 jaar elke week in Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en ik hoop dat ´t zo zal blijven.
Er moet een grotere gebedsruimte komen (ca. 100 personen) die ook gebruikt gaat worden voor vieringen. - Niet
de bisschop bepaalt wie er voorgaat in de vieringen, maar wij zelf regelen dat. Zo gaat het ook bij de Apostelkerk.
- géén sleutels inleveren zolang niet alle problemen zijn opgeheven.
De kerk pas verlaten als die verkocht is en eerst een gebedsruimte en dan pas de sleutel inleveren. Het is beter
voor iedereen ook voo ronderhoud alles wordt nu goed bijgehouden en schoon gemaakt. En er is alleen dan
toezicht.
Eerst een Kapel ! Voorzieningen Kerkhof. Water en Stroom + een WC.

We kunnen pas met pater Putman verder praten als hij eerst een aangeeft wat de plannen zijn omtrent de
gebedsruimte b.v. het volgende hoe groot, welke locatie en kan het nog worden afgeblazen misschien. Dus geen
sleuteloverdracht voordat dit alles naar de zin van het parochiebestuur en de gehele achterban is geregeld. dan
pas kunnen we verder praten. Ps, probeer eerst maar eens een koper te vinden.
Natuurlijk, ga ik NIET akkoord. Met dit rare voorstel!! Wat willen jullie nu? Deze kerk wordt goed bezocht !!! Er
worden steeds leuke acties gevoerd, met veel publiek. De Goede Raad moet open blijven!! Gooi een andere niet
goed lopende kerk dicht. bijvoorbeeld "de Agathakerk in Beverwijk" daar komt niemand!!! geen Publiek.
De parochie in zijn waarde laten.
De hechte geloofsgemeenschap van de O.L. Vrouw van Goede Raad mag niet stukgemaakt worden en verloren
gaan.
Een paar redenen, waarom ik het niet eens ben met hetgeen hierboven wordt voorgesteld:
1. Het bestuur van St Eloy heeft de laatste jaren zeer slecht gefunctioneerd hetgeen onder andere moge blijken
uit het nalaten van het aanvragen van subsidies voor het rijksmonument de Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk gedurende méér dan tien jaar..
2. Tot op heden is de mentaliteit van het St Eloy-bestuur egocentrisch. In het verleden preekte Pastoor Lefeber
meermaals tegen de mentaliteit van “Ikke, ikke en de rest kan stikken” maar deze mentaliteit heerst nu nog en
daar is de O.L.V.v.Goede Raad-parochiegemeenschap niet van gediend.
3. Een gebedsruimte voor 20 à 25 personen in de Goede Raadkerk is veel te klein voor gebedsvieringen van de
O.L.V.v.Goede Raad-parochiegemeenschap.
4. Het is jammer dat onze Bisschop geen “Herder” maar een “Stroper”van onze kerkgemeenschappen moet zijn.
Eloy heeft de Goede Raad pastoraal lange tijd in de kou laten staan en daardoor geen moreel recht meer zich
met de Goede Raad te bemoeien. Eloy moet zich niet achter de bisschop verschuilen. Die bisschop is niet meer
dan de spreekbuis van het parochiebestuur van Eloy.
Zoals het nu met de vieringen gaat is het goed. Laat onze gemeenschap de ruimte behouden. Niet alleen een
gebedsruimte, maar een ruimte waar gewoon de vieringen gehouden kunnen worden. Waarom de sleutel
inleveren. In de toekomst kan je niet kijken. Geef rust en ruimte aan ons. God predikt liefde en wijsheid. De mens
moet daarvoor bidden.
Onze geloofsgemeenschap heeft al 8,5 jaar met succes gestreden voor het behoud van zowel de
geloofsgemeenschap als het gebouw Goede Raadkerk. Ik vind de uitslag politiek ! 10-9-2014 i.v.m.
Openmonumenten dag! En dit doet men een bijna 100-jarige geloofsgemeenschap niet aan! Oude bomen
verpotten, gat de boom dood! Ik vind dit van weinig respect getuigen. Wij hebben bewezen goed op zowel de
hechte gemeenschap als ons geliefd kerkgebouw te kunnen passen. De Herder is er voor z'n schapen, die laat
ook zijn schapen niet in de kou! En een "club"kan niet zonder "clubgebouw". En wij niet zonder Onze Goede
Raadkerk. De tijd zal het leren! Dat zal een dure les zijn!!!
De Goede Raadkerk is al ruim 60 jaar mijn kerk en ik wil daar graag de H. Mis blijven vieren.
JA-stem: Om de Lieve Vrede te bewaren.
JA-stem: Laten we a.u.b. toch samen gaan met de andere Eloy parochies!
JA-stem: Als ik mijn emoties de vrije loop laat zou ik zeggen "laat de kerk open". Maar als je het rationeel bekijkt
zijn er naar mijn mening weinig mogelijkheden om welk proces dan ook te winnen nog afgezien van de hoge prijs
(kosten) die een vervolg via de burgerrechter met zich mee brengen. Daarbij neemt de geloofsgemeenschap het
risico voor hoge kosten komen te staan en in tijd gezien weer een heel lange periode waarbij er niets aan enig
onderhoud zal/kan worden gedaan. Naar mijn mening biedt een goed overleg zoals dat inmiddels aan het
ontwikkelen is meer mogelijkheden om tot een aanvaardbare oplossing te komen dan de gang via de rechter. De
kans op een goede samenwerking is een mogelijkheid die de grootste kans van slagen heeft als uit dat overleg
naar voren kan komen dat ook de Goede Raad in het bestuur van St. Eloy vertegenwoordigd kan zijn. die
vertegenwoordiging zou dan op democratische tot stand kunnen komen door een stemming onder alle leden van
de geloofsgemeenschap en niet, zoals het huidige bestuur is samengesteld op een toevallige bijeenkomst zonder
dat alle leden van de geloofsgemeenschap een kans hebben gezien hun instemming met de gekozen
samenstelling te kunnen betuigen. Het zou zelfs de rechter kunnen dwingen om het huidige bestuur niet
ontvankelijk te verklaren vanwege het feit dat niet is vast komen te staan dat aan democratische spelregels is
voldaan.
JA-stem: Een geloof hangt niet af van een gebouw. Wij geloven dat wij samen in staat zijn om een vreedzame
gelijke samenleving op te bouwen tot steun van elkaar. Stap daarom over je eigen schaduw heen.
JA-stem: Heel jammer en droevig wanneer de Goede Raadkerk echt verkocht moet worden. Nou ja, ik ben niet
de enige die dit betreurt.

Dit is mijn kerk. Hier krijg ik de rust en voel ik mij thuis.

Ik heb geen enkel vertrouwen in pater Putman (lees, parochiebestuur van St. Eloy) Deze pastoor (lees Herder)
rept met geen woord over de mensen van de Goede Raadkerk. Voor hem telt alleen het decreet en daaraan
verbonden het geld, dat bij St. Eloy zou binnen komen als de Goede Raad overstag zou gaan met haar
parochianen. Ik kan u verzekeren dat ik Nooit naar de andere St. Eloy-kerken zal gaan. Met velen zullen wij
trouwe zweren aan de kerk van O.L. Vrouw van Goede Raad en bidden dat deze kerk tot in lengte van dagen zal
open blijven voor deze generatie en volgende generaties.
De O.L.V. van Goede Raadkerk is een vertrouwd, centraal baken in het stadsbeeld van Beverwijk, gelegen op
een perfecte locatie, te midden van de levendige woonwijken in het hart van oud Beverwijk en in de nabijheid van
scholen. Als zodanig vormt de O.L.V. van Goede Raadkerk met haar trouwe, actieve gelovigen een vitaal deel
van het mystieke lichaam van Christus in Beverwijk. Het kerkcomplex Goede Raad heeft ruime bijgebouwen en
een pastorie: centraal gelegen ruimten die de Agathakerk en Regina Caeli ontberen. Vanuit dit perspectief
bezien, heeft de parochie St. Eloy het kerkcomplex Goede Raad met haar bijgebouwen hard nodig voor haar
kerkelijke, diaconale en missionaire activiteiten, zowel nu als in de toekomst.
Behoud van het kerkcomplex Goede Raadkerk voor de katholieke eredienst en kerkelijke nevenactiviteiten is
daarom geen luxe maar noodzaak!
Beide kerken, zowel Agatha als Goede Raad, kunnen - als vanouds - naast elkaar bestaan én behouden blijven,
ook vanuit financieel oogpunt. Parochianen, randkerkelijken én profanen dragen de Goede Raad een warm hart
toe en zijn (nog steeds) bereid financiële middelen beschikbaar te stellen tot behoud en restauratie van dit
bijzondere kerkcomplex, gebouwd onder architectuur van Kropholler. Samenwerking binnen de muren van het
kerkcomplex Goede Raad creëert een situatie die zowel geloofsmatig als financieel gericht is op groei en
ontplooiing. Vasthouden aan het achterhaalde concept “Agathakerk, de kerk voor Beverwijk” zal het definitief
afhaken van velen tot gevolg hebben en daarmee het deficit van de parochie St. Eloy.
Het is bijna te gek! Het argument GELD telt niet meer, omdat het aanbod is gedaan dat de stichting tot Behoud
voor het kerkgebouw die zorg op zich zou nemen. En we kunnen langs een totaal andere weg dan het
parochiebestuur geld genereren. Het argument "Geen pastores genoeg" geldt ook niet omdat er alleen al in de
goede Raad gemeenschap vier personen zijn die de Pastorale school hebben gedaan; bovendien pastorale
werkers met emeritaat lopen vrij rond. Zaak is: goede financiële afspraken maken met het parochiebestuur ! en
deze kudde schapen weet zelf heel goed waar het groene gras te vinden is. Graag éénmaal per maand
Eucharistieviering.
Lange tekst over de preek van pater Putman waarin hij de naam Cor Bart veelvuldig gebruikte.
Om kort te gaan….. Er moet 'n kerk verkocht worden die niet van Eloy is !! Maar van m'n grootouders en vele
hardwerkende mensen die alles bij elkaar hebben gesprokkeld !! Uit respect afblijven van de Goede Raadkerk !!!
Voel me thuis in deze eigen parochiegemeenschap. Met mensen die me zien staan. Die zich enorm voor me/ons
inzetten. Hebben het al die tijd goed draaiende weten te houden, met instemming en support van ons allen.
Nieuwe ruimte creëren voor 25 personen is te klein.
Zolang de kerk niet verkocht is, wat is er dan fout aan, dat wij onze vieringen in deze kerk doen. Wij passen op
alles, en dat moeten jullie toch fijn vinden.
In de Goede Raad versta ik de voorganger en in de Agatha kerk versta ik niets !
Geachte pastoor Putman. Bij deze wil ik mijn mening geven aangaande de Goede Raad parochie. Gezien de kerk
volgend jaar 10 mei haar 100 jarig bestaan zou kunnen vieren. De gevoelens bij de parochianen liggen heel diep.
Het is een hechte gemeenschap naar de mensen toe. Het gaat hen om hun kerk godshuis waar zoveel is beleden
en kortom zoveel dingen zijn gebeurd. het idee dat daar een einde aan komt en erger als de kerk onder de sloper
komt is voor hen niet te verdragen. Alhoewel belangen tegen elkaar afgewogen worden is het van de menselijke
kant zeer desastreus en de parochianen kunnen het niet aan . Het is hun kerk en godshuis als zodanig hun
parochie. De kerk valt ook nog onder monumentenzorg en is op een na de mooiste kerk van Noord-Holland. Het
voorstel dat u doet is wel goed bedoeld om de kerkvieringen dan in neven parochies te doen zowel
gebedsdiensten maar is constructief en voldoet niet aan de eerste vraag. Tegen de bisschop is in Beroep gegaan
uiteindelijk is het in Rome terecht gekomen. De paus niet in het voordeel van de parochie kunnen kiezen maar
voor zover hij er nog niet uit was heb ik begrepen dat er ook nog een hoger beroep mogelijk was bij de
vertegenwoordiger van de Paus. Alleen de uitslag hiervan moet niet te lang op zich laten wachten. tot slot is er
nog een beroep bij de burgerrechter mogelijk, maar ik zelf sta daar niet om te popelen. Dit komt overeen wat u
zelf in deze brief aangeeft. Ik weet niet wat mijn mede parochianen zullen beslissen om toch de gehele procedure
voort te zetten. Gezien de bisschop had besloten de kerk te doen sluiten maar waartegen beroep is aangetekend
lijkt het mij beter de procedure af te wachten tot er hetzij via de rechter een definitieve uitslag komt. Mocht het in
het nadeel van de parochie komen dan is er geen bezwaar meer om de sleutels af te dragen. (anders ben ik wat
huiverig) Nu kan het wezen dat deze koper zegt ik kan niet te lang meer wachten dan moet de procedure worden
versneld. Eerst Rome en dan al dan niet de burgerrechter. Ik begrijp dat dit geheel zeer complex is.
1914-2014 Honderd jaar heeft de geloofsgemeenschap van de Goede Raad parochie de kerk financieel
onderhouden. Ook naar het bisdom en naar Rome zijn de nodige financiën overgemaakt. Nu het financieel slecht
gaat moet de kerk dicht vanuit het Bisdom en Rome is dit in 2014 democratie ?

1914-2014 Honderd jaar heeft de geloofsgemeenschap van de Goede Raad parochie de kerk financieel
onderhouden. Ook naar het bisdom en naar Rome zijn de nodige financiën overgemaakt. Nu het financieel slecht
gaat moet de kerk dicht vanuit het Bisdom en Rome is dit in 2014 democratie ?
De OLV van Goede Raadkerk is een kerk die alles heeft: een goede akoestiek ! Bijgebouwen en een pastorie.
In het hart van de stad op een kruispunt van wegen. Duidelijk zichtbaar wanneer je er langs fietst. Een oase
midden in de oude stadskern.
Parochiebestuur, waar is uw helder verstand !?
De H. Agathakerk heeft dit alles niet. Maak van deze mooie Cuijperskerk een museumkerk, met tentoonstellingen
en concerten. Daar leent deze kerk zich uitstekend voor. Museum Kennemerland zoekt nog onderdak. De
Cuijpersstichting is wellicht geïnteresseerd. Denk creatief !
Vasthouden aan een verkeerd beleid maakt meer kapot dan je liefs is.
Mijn grootouders hebben deze kerk met dubbeltjes en kwartjes gebouwd. Zij hadden er alles voor over. Het
geloof gaf hun steun. Hun geschiedenis - en dus ook mijn geschiedenis - ligt in deze kerk.
Ik voel me verplicht naar hen toe om deze kerk in stand te houden. Hoewel ikzelf in principe alleen met Kerstmis
en Pasen naar de kerk ga ben ik bereid om deze kerk financieel te steunen als steunbeer, als deze kerk mag
blijven bestaan. Laat deze kerk in alle rust haar 100-jarig bestaan kunnen vieren!
Laat de bisschop nog een keer achter zijn oor krabben.
Onze kerk is door ons - wij - ouders - grootouders - overgrootouders betaald, de Goede Raadkerk is van ons.
Verder kan ik de dictatuur van Punt helemaal zat. Wat deze man in Noord-Holland al niet heeft stuk gemaakt,
denk o.a. aan Paul Vlaar. Onze geloofsgemeenschap moet en zal ook blijven.
Deze kerk moet niet alleen voor de huidige generaties behouden worden, maar ook zeker voor de toekomstige
generaties in Beverwijk.
De goede Raad is niet zomaar een kerk. Vele mensen vinden hier hun toevluchtsoord. En er zijn tientallen
vrijwilligers die met hart en ziel hun "werk" doen. Niets is teveel voor hun kerk. Kijk eens naar het kerkhof, ziet er
keurig verzorgd uit. Met Kerstmis komen er 500 mensen.
DOODZONDE dat deze kerk moet sluiten. Kan minstens met deze parochianen nog tien jaar mee. En dan het
mooi onderhouden kerkhof. Alles in de Goede Raadkerk werkt nog en wordt goed onderhouden door vrijwilligers,
ook de bijgebouwen. De kerk staat perfect in het centrum van de parochianen en heeft goede parkeerplaatsen
voor mensen die slecht ter been zijn. En laat ons in ieder geval het 100-jarig bestaan van de Goede Raadkerk
vieren.
Geacht bestuur van St. Eloy, een kapel waar 20 tot 25 personen in kunnen is voor de gelovigen van OLV van
Goede Raad ons met een kluitje in het riet sturen. Mijn wens is een "kapel" vooraan in de kerk, voor tenminste
125 personen waar vieringen mogelijk zijn, ook o.a. dopen, trouwen en een H. Mis voor een begrafenis !
Ruimte voor een kapel geschikt voor minimaal 150 personen waar vieringen, dopen, trouwen, begraven kan
worden gedaan
Geachte Pastoor Putman, Als u vindt dat de Goede Raadkerk op deze manier gesloten moet worden en we ons
aan deze bepalingen moeten houden Heeft u niets begrepen van het protest. - Vele malen veranderen van sluiten
van kerken. - Goede Raadkerk veel gebouwen voor vergaderingen en andere activiteiten.
Aan het parochiebestuur St. Eloy. U heeft nu twee monumentale kerkgebouwen. Een met vele bijgebouwen! "u
weet wel". Maak daar nu eens gebruik van in plaats van het verminken van de Agatha. De Regina Caelie zou
geleiden moeten opgaan in beide kerken !! Ps "Laat de tong harmoniëren met de geest en de geest in
overeenstemming zijn met God" Hoogachtend en met vriendelijke groet.
Willen vieringen in onze eigen Goede Raadkerk.
uit de voorstellen blijkt mij dat de arrogantie van de macht 9bisschop) het is al weer enige jaren geleden dat ik
actief was binnen de Goede Raad parochie. Het was voor mij een werkbaar klimaat een aantal werkgroepen die
midden in de samenleving stonden. Dezelfde werkgroepen brachten weer verslag uit in een centrale werkgroep
met Pastor Tol en andere bestuurders. We waren b.v. actief met andere kerken in een sociaal beraad, die weer
overleg hadden met wethouders die sociale zaken beheerden. Samen met Evangelie en Industrie (E.I.B.A.)
gaven we inhoud aan de dag van de arbeid. We kwamen met diverse kerken in aanraking. Wat ik mij toen
herinner is dat al het materiaal wat we hadden aangebracht was verwijdert. Deze man is nog steeds actief binnen
de Agatha parochie. Ik wil hiermee zeggen dat de Agatha nog steeds een parochie is van notabelen en macht
wellustelingen.
Jammer dat de bisschop zich niet durft uit te spreken over de fouten die het parochiebestuur St. €loy in Beverwijk
gemaakt heeft, en nog steeds maakt. Bestuurders die langer dan 12 jaar besturen en daarvoor al in andere
kerkbesturen meedachten en meebeslisten drukken tot op de dag van vandaag hun stempel op het
parochiebestuur St. €loy. Verkeerde voorstelling van zaken geven, jammeren over de slechte staat van
onderhoud van het kerkgebouw van de Goede Raad Monumentenwacht gaf aan dat de staat weliswaar niet goed
was maar redelijk was hun oordeel, restauratiekosten in de calculatie verdriedubbelen een doodzonde. "De
bisschop kan het bestuur niet wegsturen" horen we. Dat is niet waar, in het aartsbisdom Utrecht stuurt Mgr. Eijk
hem onwelgevallige besturen naar huis. Ook niet goed, maar het geeft aan dat het kan!

‘Ach,’ zeggen de mensen
‘leg je er toch bij neer
ze zullen de macht nooit opgeven
de ‘priesters’ van onze lieve Heer
zij schrijven de wetten
zij zeggen ons hun wil
zij hebben de macht
dat is waardevol voor hen’
‘Ach,’ zegt het kerkbestuur
midden in je gezicht
‘je geeft toch niet echt
om een hoop stenen van de kerk
want meer is het niet’
ze geloven het zelf!
Maar ik voel dat anders
dat leeft diep van binnen
daar op die banken van eikenhout
tussen de kruiswegstaties
met het lijden van Onze lieve Heer
hebben duizenden mensen
duizenden gebeden
naar boven gezonden
naar God en naar Maria
gesmeekt om de genezing van een kind
om hulp en steun bij ziek en zeer
hun dankbaarheid uitgesproken
bij doop en huwelijk
zonden gebiecht en zegen ontvangen
dus zeg tegen mij niet
‘het is maar een hoop stenen’
dan huilt mijn hart
de kerk is voor mij veel meer!

Berti de Goede

Waarom NU AL de Goede Raadkerk sluiten.... Wat vindt u ervan? Dit is mijn brief aan pater
Putman:
Geachte pater Putman,
Als je als ‘gelovige’, een ‘beetje gelovige’ of als ‘niet gelovige’ voor het eerst de Agatha-kerk
binnenkomt, zal je ongetwijfeld onder de indruk zijn van de pracht en praal, de grootte van de
ruimte, de immense hoogte maar tegelijkertijd ook de grote leegte, een soort van ‘afstand’.
...
Kom je daarna in de Goede Raad dan ervaar je iets anders.
Eenvoud, warmte… niet alleen het huis… maar het Hart van God.
Ongeloofwaardig of geloof (-in God-) onwaardig om de Goede Raad voor de trouwe
geloofsgemeenschap NU AL te sluiten.
Waarom NU AL sluiten als de kerk tóch nog niet verkocht is, als er nog geen enkel plan is over de
toekomst van het gebouw, want zolang er geen koper is, staat het gebouw er zoals het er staat.
Laat dan de kerk voor de geloofsgemeenschap van de Goede Raad open, het zal juist uw zorg voor
het gebouw bij een eventuele koper onderstrepen. Dat u als Eloy de Goede Raadkerk door
leegstand niet laat verpauperen. Dat u de mensen van de Goede Raad juist dankbaar bent.
Geen enkele koper stapt in een transactie waar 2 partijen strijden.
Geef mij één sluitende reden pater Putman: Waarom dicht, wat is het voordeel…?
Er is alleen maar nadeel.
U zegt zelf al: “Je moet een kameel niet door een naald willen wringen”, en
dat is precies wat nu gaande is…
De Paus zegt: “Ik maak me zorgen over de wegwerpcultuur, waarin de mens nog slechts als
consument wordt beschouwd.”
Als de Goede Raadkerk gedwongen wordt te sluiten, neemt u pater Putman dan de verantwoording
voor de achteruitgang en het verpauderen van de buurt voor alle bewoners van de Galgenweg en
het Kerkbollenveld, want dát zal de sluiting teweegbrengen.
Sluiten….? NEE
van Facebook, Wim Niesten.

