
Beste medeparochianen, 
 
Graag willen wij u vanuit de Locatieraad (LR) en Pastoraatgroep (PG) informeren over 
de laatste stand van zaken bij het ter perse gaan van deze ‘Los’bandig rondom de 
ontwikkelingen van ons kerkgebouw. Voor de actuele informatie kunt u altijd terecht op 
onze website. 
 
Op de parochiebijeenkomst van 19 november 2017 hebben wij u om steun gevraagd 
voor de aanpak van Parochiebestuur (PB), LR en PG rondom verkoop van het 
kerkgebouw en bouw van een multifunctioneel parochiehuis waar gevierd kan worden. 
Die steun heeft u ons breed gegeven. 
 
Waar wij verwachtten dat een gemeentelijk principebesluit over de Hazeslinger Noord 
eind 2019 binnen zou zijn, is dit in een stroomversnelling gekomen en heeft het college 
dat besluit nog voor de verkiezingen genomen. Hierdoor is de voorgenomen verkoop 
van ons mooie kerkgebouw veel actueler geworden. We hebben er alle begrip voor dat 
dit bij velen aanleiding geeft tot zorg. Zorg die wij begrijpen en meevoelen. De LR en PG 
staan echter nog steeds achter het voorstel dat op 19 november is besproken omdat dit 
in onze ogen de minst slechte optie is, waarbij wij kiezen voor de instandhouding van de 
geloofsgemeenschap, ook nadat wij ons het kerkgebouw niet meer kunnen veroorloven.  
 
Niet iedereen is overtuigd dat onze aanpak die op 19 november door u breed werd 
gesteund de beste optie (of eigenlijk: de minst slechte) is. Een initiatiefgroep bestaande 
uit Annie Kamp, Qury Woerden en Hans Veldhuis heeft in een brief aan kardinaal Eijk, 
met kopieën aan het parochiebestuur en aan de LR haar twijfel uitgesproken en 
geopperd dat er andere, betere alternatieven zijn die nog niet zijn onderzocht. 
 
Wij vinden het belangrijk dat wij als geloofsgemeenschap gezamenlijk optrekken. Als dat 
betekent dat wij als LR en PG pas op de plaats moeten maken om zeker te stellen dat 
daadwerkelijk alle opties voldoende zijn onderzocht, dan doen we dat. 
 
parochiebijeenkomst 
In de ONE leest u op pagina 19 dat er een parochiebijeenkomst gepland staat op 27 mei 
om met ons en met de initiatiefgroep tot een besluit te komen hoe wij weer tot een 
gezamenlijke route komen om samen te vieren, samen te geloven en samen te 
communiceren. Als LR en PG willen wij de initiatiefgroep daarvoor ruimte geven om 
alternatieven te onderzoeken.  
 
Nagekomen: 
Omdat de initiatiefgroep op 27 mei niet voltallig aanwezig kan zijn, verzoeken zij om in 
goed overleg een nieuwe datum voor een parochiebijeenkomst te plannen. De 
locatieraad en de pastoraatsgroep hechten eraan dat de initiatiefgroep de gelegenheid 
krijgt om de door hen beoogde werkwijze en planning in de parochievergadering met 

ons allen te delen. De bijeenkomst op 27 mei gaat dus niet door! 
Wij gaan ervan uit dat we nog voor het zomerreces een nieuwe datum kunnen 
vaststellen, waarin de initiatiefgroep een presentatie houdt.  
 
Achtergrondinformatie 



U kunt de volledige correspondentie tussen de LR en de initiatiefgroep lezen op de 
website. Ook zal er een aantal exemplaren van de uitvoerige reactie van de LR op het 
schrijven van de initiatiefgroep achter in de kerk neergelegd worden. 
 
Namens de Locatieraad en de Pastoraatgroep, 
Martin Streng en Eddy Hoogendijk 


