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Mgr. Dr. G.J.N. de Korte 

Parade 11 

5211 KL ’s-Hertogenbosch 

 

 

Druten/Puiflijk, 11 juni 2018 

 

 

Monseigneur, 

 

Ondergetekende maakt bezwaar tegen uw decreet waarin u besluit de parochiekerk van de HEILIGE 

JOHANNES DE DOPER met altaren, gelegen aan de Kerkstraat 24 te Puiflijk, behorende tot de paro-

chie Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten, aan de eredienst te zullen onttrekken. 

 

Langs verschillende wegen en op verschillende momenten zijn vele redenen aangevoerd waarom uw 

besluit geen stand kan houden. De belangrijkste argumenten worden hieronder kort weergegeven.  

 

1. De geloofsgemeenschap Puiflijk/Druten-Zuid is net als de geloofsgemeenschappen van Afferden, 

Deest en Horssen niet betrokken bij een proces, dat tot de fusie en het afstoten van vier van de 

vijf kerkgebouwen heeft geleid. Op geen enkele manier is rekening gehouden met de plaatselijke 

omstandigheden. De overweging dat er van “een zorgvuldig afwegingsproces waartoe ook is 

overlegd met de diverse geloofsgemeenschappen”, houdt derhalve geen stand. 

2. Ook over herbestemming van gebouw en inventaris is met de plaatselijke gemeenschap geen 

enkel overleg geweest. Het is derhalve een gotspe dat u in uw aanbiedingsbrief dank uitspreekt 

“voor de goede en prudente wijze waarop u het herbestemmingstraject voor dit kerkgebouw, in 

goed overleg met parochianen en het bisdom hebt gevoerd.” 

3. Het ontbreken van een zorgvuldig fusieproces en het afstoten van kerkgebouwen heeft niet al-

leen de plaatselijke geloofsgemeenschappen van de parochie vervreemd, maar ook de continue-

ring van het religieuze leven en het zielenheil van vele gelovigen ernstig en langdurig verstoord. 

Velen hebben zelfs de parochie de rug toegekeerd en hun heil elders gezocht. 

4. In uw aanbiedingsbrief dringt u er op aan dat “het kerkgebouw vóór de overdracht ontdaan 

wordt van de kerkelijke inventaris waarvoor een geschikte en waardige herbestemming gevon-

den dient te worden.” Maar, weet u: het kerkgebouw ís al helemaal leeggehaald, dus nog 

vóórdat zij formeel aan de eredienst was onttrokken en dus nog vóórdat de formele bezwaarpro-

cedure is afgerond?!  (De afgelopen week was voor vele parochianen uit Puiflijk/Druten-Zuid een 

zeer treurige week toen zij zagen hoe hun kerk werd ontheiligd.) 

5. In uw beleidsplan ‘Samen bouwen in vertrouwen’ benoemt u ‘decentralisatie en maatwerk rond 

het gebouwen-beleid’ als één van uw belangrijkste beleidsvoornemens (blz. 22). Hiervan heeft de 

geloofsgemeenschap Puiflijk/Druten-Zuid tot op heden op geen enkel moment en op geen enke-

le wijze iets mogen ervaren. 

6. De geloofsgemeenschap Puiflijk/Druten-Zuid was dankzij de inzet van veel vrijwilligers en door 

een ruimhartige financiële ondersteuning - tot de fusie met Druten (januari 2003) - in staat zelf-

standig in zowel de kosten van het pastoraat als die van het beheer van het kerkgebouw te voor-

zien.  

7. De geloofsgemeenschap Puiflijk/Druten-Zuid was bereid om aan te tonen dat dat ook na de op-

gelegde fusie van 1 september 2013 haalbaar zou zijn of, als zij daar niet in zou slagen, zich bij 
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het afstoten van hun kerkgebouw neer zou leggen. (Zie het schrijven d.d. 29 maart 2017 en de 

bijlage ‘Behoud kerkgebouw Puiflijk: win-win-situatie voor parochie’ daarbij.) 

8. De toezegging, gedaan tijdens het gesprek op 21 februari 2017 van uw staf met een afvaardiging 

van geloofsgemeenschap Puiflijk/Druten-Zuid samen met twee leden van het parochiebestuur, is 

niet nagekomen. De toezegging betrof het opstellen van een drietal randvoorwaarden waarbin-

nen het parochiebestuur samen met de plaatselijke geloofsgemeenschap, decentraal, verder aan 

de slag zou kunnen gaan. 

9. De kerk van de Heilige Johannes de Doper heeft tot op heden geen achterstallig onderhoud en 

zou ook wat dat betreft de exploitatie van de (gefuseerde) parochie en daarmee de continuering 

van het pastoraat voor de toekomst niet in gevaar brengen. 

10. Het handhaven van de kerk van H.H. Ewalden is echter een veel groter gevaar voor de continue-

ring van zowel het gebouw als het pastoraat. Dit kerkgebouw is immers niet alleen nu al veel te 

groot voor het aantal kerkgangers, als ook veel te kostbaar voor wat betreft onderhoud en ex-

ploitatie. Bovendien is (was) de vitaliteit van geloofsgemeenschap Druten zeker niet groter dan 

die van Puiflijk/Druten-Zuid.  De overweging “dat de H.H. Ewaldenkerk vanwege historie, geogra-

fische ligging, vitaliteit, financiële betrokkenheid en facilitaire mogelijkheden het meest geschikt 

is de centrale kerk voor de parochie te zijn” houdt dus evenzeer geen stand. 

 

Ik vertrouw er op dat hiermee voldoende argumenten zijn aangedragen, die volgens het Wetboek 

van Kerkelijk Recht moeten leiden tot intrekking van uw decreet. Of op z’n minst tot een opschorting, 

tijdens welke wij onze zaak verder bij u kunnen bepleiten. 

 

Hoogachtend, 

 

naam – adres - handtekening 

 


