
AANVULLEND BISSCHOPPELIJK DECREET 

Inhoudende beslissing op bezwaar tegen het decreet d.d. 7 juni 2018 ter zake onttrekking aan de 

Eredienst van de kerkgelegenheid toegewijd aan de H. Johannes de Doper te Puit1ijk. 

Onder verwijzing naar het Bisschoppelijk Decreet, gedagtekend 's-Hertogenbosch 7 juni 2018, met als 

datum van betekening 10 juni 2018, inhoudende de onttrekking aan de Eredienst van de 

kerkgelegenheid van de R.K. Parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten, toegewijd aan de 

H. Johannes de Doper, gesitueerd aan Kerkstraat 24 te Druten-Puiflijk, een en ander per 25 mei 2018. 

Constaterend, 

a) dat de Actiegroep Bezwaar Decreet, bestaande uit de heren E.M. Beuving, J.J.M. Eijgenraam, 

Dr. Th.E.M. van den Hark en J.H. Reijnen, allen behorende tot de R.K. Parochie Heilige FrancisClIs en 

Heilige Clara en voorheen de parochie H. Johannes de Doper te Puiflijk, in brief gedateerd II juni 

2018 bezwaar heeft aangetekend tegen de inhoud van het decreet van 7 juni 2018; 

b) dat het bezwaar, tezamen met nog 217 andere bezwaarbrieven, deels gelijkluidend, deels 

ongemotiveerd, waarvan het merendeel van parochianen, op 12 juni 2018 door de Actiegroep aan de 

bisschop persoonlijk ter hand is gesteld; 

c) dat de gemotiveerde bezwaarbrieven herroeping vragen van het decreet van 7 juni 2018, en door dit 

feit zelf ook de opschorting van de uitvoering van het decreet als gevraagd wordt beschouwd; 

d) dat op het decreet van 7 juni 2018 na bezwaar uiteraard slechts één nieuw decreet kan worden .. 

uitgevaardigd, zijnde beslissing op bezwaar. en dat daartoe met de Actiegroep Bezwaar Decreet is 

afgesproken dat de beslissing op bezwaar aan de Actiegroep zal worden toegezonden, hetgeen door de 

Actiegroep op haar website ook aan de bezwaarmakers is gecommuniceerd. 

Daarenboven constaterend (gronden van bezwaar), 

I) dat volgens appellanten het decreet van 7 juni 2018 in strijd is met het kerkelijk recht, waarmee 

bedoeld zal zijn met het gestelde in canon 1222 van de Codex luris Canonici; 

2) dat volgens appellanten de geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doperkerk niet is betrok.ken 

bij het proces van fusie en kerksluiting en dat geen rekening is gehouden met de plaatselijke 

omstandigheden. Ook is geen overleg geweest met de plaatselijke gemeenschap over de 

herbestemming van gebouw en inventaris; 

3) dat door het onzorgvuldige proces en de sluiting van de kerk het zielenheil van de gelovigen emstig 

en langdurig is verstoord; 

4) dat de sluiting niet strookt met de in het bisschoppelijk beleidsplan "Samen bouwen in vertrouwen" 

benoemde decentralisatie en maatwerk rond het gebouwen-beleid; 

5) dat de geloofsgemeenschap van PuillijkJDruten-Zuid vóór de fusie in 2003 financieel gezond was 

en bereid was aan te tonen dat dit ook na de fusie in 2013 haalbaar zou zijn. Een toezegging vanuit de 
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bisdomstaF d.d. 21 Februari 2017 tot het opstellen van randvoorwaarden om deze financiële 

gezondheid aan te tonen, waannee decentraal behoud mogelijk zou zijn, is niet nagekomen; 

6) dat het kerkgebouw geen achterstallig onderhoud heeft zodat het niet negatief op de exploitatie zal 

rusten; 

7) dat het handhaven van de H.H. Ewaldenkerk te Druten als parochiekerk een groter gevaar is voor de 

continuering van zowel gebouw als pastoraat en derhalve een verkeerde keuze is gemaakt; 

Behandeling van de bezwaren 

Overwegende: 

I. Algemeen 

De bezwaren van appellanten
' 
richten zich tegen een administratieve beschikking (decreet) van de 

kerkelijke overheid van het bisdom van 's-Hertogenbosch en worden derhalve geregeerd door de 

interne kerkelijke regelgeving, in casu het Wetboek van Canoniek Recht. 

2. Ontvankelijkheid 

Bezwaar tegen een decreet dient te geschieden binnen de peremptoire termijn van tien nuttige dagen 

vanaF de wettige betekening van het decreet (canon 1734 c.1.c.), dan wel de datum waarop het decreet 

en de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar bekend zijn (can. 201§2 CIC). Het decreet van 7 juni 

2018 is betekend tegen 10 juni 2018 en aan de parochianen bekend gemaakt. De bezwaren zijn op 20 

juni 2018 aan de bisschop overhandigd en daarmee binnen de gestelde tennijn. Bedoelde 

bezwaarschriften dienen derhalve als ontvankelijk te worden aangemerkt. 

3. Beoordeling van de venoeken 

a. Algemeen 

. 
. 

Het is de bisschop bekend welk belang betrokken parochianen aan het behoud van 'hun' kerkgebouw 

hechten, zo ook de bij de H. Johannes de Doper te Druten-Puinijk betrokken parochianen aan behoud 

van deze kerk voor de Eredienst. Het sluiten van een kerkgebouw, waar men meerdere emotionele 

momenten heen beleeFd (doop, huwelijk, uitvaarten) en waar men zich mede daardoor aan verbonden 

voelt, doet pijn. DezelFde pijn zullen de betrokkenen bij een der andere kerken in de parochie Heilige 

Franciscus en Heilige Clara en in andere parochies voelen oF hebben deze reeds gevoeld, bij sluiting 

'hun' kerk. 

Voor ieder kerkgebouw zijn meerdere argumenten te vinden die het voortbestaan van het gebouw als 

kerkgelegenheid zouden rechtvaardigen zo als er ook argumenten aan te dragen zijn voor aFstoting van 

juist dat kerkgebouw. In alle gevallen echter dient er sprake te zijn van een aFweging op basis waarvan 

een verantwoorde keuze dient te worden gemaakt. Voor parochianen kan deze keuze anders zijn -en 

voor direct in hun belangen getroFFenen zàl deze keuze ook anders zijn- dan de keuze die de pastoor en 

het parochiebestuur als degenen die wettig rechten op de kerk kunnen doen gelden hebben genomen. 
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De bisschop heeft in deze als ordinarius loci een beslissende rol aangezien hij degene is die, na de 

Priesterraad gehoord te hebben, een decreet tot onttrekking aan de Eredienst kan uitvaardigen. Ook de 

bisschop zal daarbij de argumenten afwegen en wel in relatie tot de mogelijkheden die de pastorale 

situatie in het bisdom en de parochie biedt en passend in het algemeen beleid ten aanzien van de 

pastoraal in zijn bisdom, waarbij vanzelfsprekend ook de goede zorg voor het zielenheil van de 

parochianen uitgangspunt is. 

Uit de bezwaren van appellanten en de hoeveelheid bezwaren blijkt terdege hoe emotioneel de sluiting 

van de Johannes de Doperkerk voor hen is. In de bezwaren worden zaken aangehaald die deze emoties 

nog versterken. Zo wordt onder meer ingegaan op de fusie-traject uit 2003 en 2013, de bisschoppelijke 

beleidsnota 'Samen bouwen in vertrouwen", de vroegtijdige herbestemming van de inventaris, 

alsmede de vermeende zwakkere positie van de parochiekerk te Dmten. Dit betreft echter zaken die in 

onderhavige procedure niet in het geding zijn en geen rol spelen in mijn besluitvorming omtrent de 

onttrekking aan de Eredienst 
'
Van de Johannes de Doperkerk, al zal ik er in deze beslissing zo mogelijk 

toch op ingaan. 

Overigens is het welslagen van een fusie en integratietraject om zo één christelijke gemeenschap te 

worden met name afhankelijk van de mensen die daarbij betrokken en geraakt worden. Met 

medewerking van een ieder is alles mogelijk, waar men alles bij het oude wenst te laten is niets 

mogelijk en zal op den duur alles verdwijnen. 

b. Procedure-voorbereidingstraject-zorgvuldigheid (punt 2 en 4). 

De noodzaak om tot vemlindering van het aantal kerkgelegenheden te komen is algemeen bekend. Dit 

mede ter ontlasting van het alsmaar krimpende aantal beschikbare (en vitale) priesters, teneinde de 

sacramentaliteit van onze Kerk -met name tot uitdrukking komend in de wekelijkse Eucharistie- te 
. .  

waarborgen en om de parochies een financiële positie te geven waarmee het pastoraat ook op langere 

termijn gecontinueerd kan worden. 

Reeds in het begin van deze eeuw was de financiële situatie van de parochie H. Johannes de Doper te 

Puiflijk zodanig dat voortbestaan van de parochiegemeenschap met haar kerkgebouw enkel mogelijk 

was door fusie met de H.H. Ewaldenparochie te Druten. Kerkbezoek en financiële meele.vendheid 

vanuit de gemeenschap zijn in de jaren daarna, tot op heden, alsmaar verder verminderd (wat 

overigens niet enkel een probleem is ten aanzien van Puiflijk, doch binnen de gehele Nederlandse 

Kerkprovincie speelt). 

Bij de oprichting van de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara in 2013 bleek eens te meer de 

precaire financiële situatie van de gefuseerde geloofsgemeenschappen. Door pastoor en 

parochiebestuur van de fusieparochie is daarom een aanvang gemaakt met de vaststelling van een 

toekomstbestendig beleid ten aanzien van de parochie, waarbij sluiting en verkoop van kerkgebouwen, 

zo ook de kerk te Puiflijk, niet enkel een nadrukkelijke optie was, doch zelfs een voorwaarde voor 

behoud van parochieel leven op de lange termijn. Samenwerking en integratie van de diverse 

geloofsgemeenschappen zou dan het gevolg zijn. 

Daarnaast is het beleid van de Bisschop van 's-Hertogenbosch er mede op gericht om versnippering 

van R.K. parochianen te voorkomen en deze uit te nodigen samen een grotere gemeenschap te vormen, 
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om aldus elkaars geloof te versterken en als uitreikende gemeenschap de Blijde Boodschap van Onze 

Heer te beleven en present te stellen in wereld en maatschappij. Dit beleid heeft mede zijn beslag 

gekregen in de nota 'Groeien in geloof, geloven in groei', waarin wordt uitgegaan van samenvoeging 

van parochies tot uiteindelijk 55 parochies, hetgeen inmiddels in het hele bisdom zijn beslag heeft 

gekregen. In mijn nota 'Samen bouwen in vertrouwen' is dit beleid bestendigd. Juist die zichtbaarheid 

als één gemeenschap middels krachtenbundeling acht het bestuur en pastoraal team van de parochie 

Heilige Franciscus en Heilige Clara van groot belang, daarmee uitvoering gevend aan het 

bisschoppelijk beleid. 

Na de fusie is in 2014 door het parochiebestuur het concept-gebouwenplan opgesteld, welk 

beleidsvoornemen aan de diverse geloofsgemeenschappen is voorgelegd. De parochianen zijn hierover 

uitvoerig geïnfonlleerd, onder andere tijdens de zogenoemde 'dorpenronde' waar het plan is uitgelegd 

en bediscussieerd en waar parochianen hun inbreng konden hebben en hun bezwaren konden uiten. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot bisschoppelijke goedkeuring aan de uitvoering van het gebouwenplan 

in 2015, waarna het parochiebestuur een herbestemmingstraject is gestart. 

Ook in de periode daarna heeft meermalen overleg plaatsgevonden met de gemeenschap te Puiflijk of 

haar vertegenwoordigers via de Initiatiefgroep Puiflijk en de Werkgroep Behoud Johannes Puiflijk. 

Hoor en wederhoor is meermalen gerealiseerd. Dit heeft onder meer geleid tot de toezegging van het 

pastorale team van de parochie, dat na de sluiting van het kerkgebouw voor de reguliere vieringen per 

15 januari 2017, het pastorale team in zondagse vieringen zou voorzien in het gemeenschapshuis, waar 

meerdere parochianen sindsdien ook dankbaar gebruik van maken. Juist dit nu wordt bedoeld in het 

maatwerk rond het gebouwen-beleid in mijn nota 'Samen bouwen in vertrouwen': het behouden van 

een mogelijkheid voor de lokale gemeenschap om ook buiten haar vertrouwde kerkgebouw in 

vieringen bijeen te komen. 
-

. 

Dat het overleg niet heeft geleid tot heroverweging van het besluit tot onttrekking aan de Eredienst van 

de H. Johannes de Doperkerk betekent derhalve uiteraard niet dat de parochianen niet gehoord zijn. 

Na overweging van alle reacties hebben pastoor en bestuur, na overleg met het bisdom, het 

voorgenomen besluit, nu ook bleek dat een waardige herbestemming mogelijk is, omgezet in een 

definitief verzoek aan de bisschop tot onttrekking aan de Eredienst van de Johannes de Doperkerk. Dit 

verzoek is aan de Priesterraad ter advisering voorgelegd, waarbij de Priesterraad ook kennis heeft 

kunnen nemen van de bezwaren welke reeds speelden. Door de Priesterraad is vervolgens positief 

geadviseerd, waarna het gewraakte decreet is uitgevaardigd. 

AI met al moet geconcludeerd worden dat het besluit om de kerkgelegenheid van de H. Johannes de 

Doper te Druten-Puiflijk aan de Eredienst te onttrekken, is gebaseerd op goede argumenten, de 

kerkgangers op zorgvuldige wijze hierover zijn gehoord en geïnfonneerd en de besluitvorming 

daarmee weloverwogen, zorgvuldig en in redelijkheid tot stand is gekomen. 
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c) financiële situatie (punt 5, 6 en 7) 

Appellanten achten geen financiële redenen aanwezig op grond waarvan het kerkgebouw van de 

H. Johannes de Doper aan de Eredienst onttrokken zou moeten worden. Het gebouw is in goede staat 

van onderhoud, vóór de fusie in 2003 was de parochie Puiflijk financieel gezond en de gemeenschap is 

bereid dit ook nu aan te tonen, en de H.H. Ewaldenkerk te Druten is veel te kostbaar, waarmee een 

verkeerde keuze is gemaakt. 

Zoals hierboven al vermeld was de financiële situatie van de parochie H. Johannes de Doper begin 

deze eeuw (2002) alles behalve gezond. Door de uitvoering van de restauraties, enkel mogelijk 

gemaakt doordat er bij afwezigheid van een eigen pastor nauwelijks pastorale kosten werden gemaakt, 

was het eigen vermogen van de parochie vrijwel tot het nulpunt gedaald, de exploitatie jaarlijks 

negatief, de voorzieningen waren zo goed als leeg (geen voorzieningen grafrechten meer ten behoeve 

van de begraafplaats), terwijl er daarnaast nog behoorlijke schulden aan het bisdom openstonden. In 

feite was de parochie toen te�hnisch failliet. Door de fusie met Druten is het kerkgebouw en haar 

gemeenschap (die zich overigens toen ook al deels afkeerde van de parochie, met alle financiële 

gevolgen van dien) kunnen blijven voortbestaan. Enkel door de verkoop van de pastorie, het laatste 

vermogensbestanddeel dat de vroegere parochie Puiflijk nog had, is de restauratie verder afgerond 

kunnen worden, zijn de schulden afgelost en is de voorziening begraafplaats weer op peil gebracht. In 

de jaren daarna is het kerkbezoek in de reguliere vieringen (in 2002 ca 100 personen, in 2012 en 

daarna zelfs al minder dan 50) alsmede de financiële meelevendheid van de Puiflijkse gemeenschap 

alleen maar verder gedaald. 

Van een toezegging begin 2017 om randvoorwaarden op te stellen om de financiële gezondheid aan te 

tonen is in tegenstelling tot hetgeen u stelt, geen sprake geweest. Door de bisdom medewerkers is 

toegezegd het besprokene in de stafvergadering aan de orde te stellen. De bisschop heeft daarbij 
, 

. 

geconcludeerd dat het initiatief op voorhand niet haalbaar zal zijn (initiatiefnemers gingen uit van een 

jaarlijks benodigd bedrag van ca € 15.000,-, terwijl behoud van het kerkgebouw voor onderhoud en 

reservering groot onderhoud en kosten pastoraat daarvan een veelvoud bedragen: kerkgebouw jaarlijks 

ca € 40.000,-, pastoraat jaarlijks ca € 40.000,-) alsmede dat een status aparte binnen de parochie niet 

wenselijk wordt geacht, reden waarom het voorstel in brief van 29 maart 2017 is afgewezen. 

Overigens valt ook niet in te zien waarom parochianen, die niet hebben bijgedragen aan de parochie 

toen de kerk niet ter discussie stond, en overigens voor het overgrote deel de kerk niet of slechts zeer 

zelden bezochten, nu ineens wel zouden bijdragen. In zoverre staat het aantal bezwaarmakers ook in 

geen enkele verhouding tot het aantal parochianen dat daadwerkelijke betrokkenheid -in 

aanwezigheid, financiële meelevendheid en vrijwillige inzet- heeft getoond. 

Dat de H.H. Ewaldenkerk duurder in onderhoud is, is gezien de uitstraling en grootte evident, doch 

hier speelt wel degelijk een hogere kerkbetrokkenheid, ook financieel. 

AI met al moet geconcludeerd worden dat aan het besluit om de kerkgelegenheid van de H. Johannes 

de Doper te Puiflijk aan de Eredienst te onttrekken, ook gegronde financiële argumenten ten grondslag 

liggen en het besluit ook in deze zin zorgvuldig tot stand is gekomen. 
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d) Strijd met kerkelijk recht (can 1222 CIC) (punt I en 3, 

Canon 1222 CIC stelt dat de diocesane Bisschop een kerkgebouw "waar andere redenen het raadzaam 

maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke Eredienst gebruikt wordt"" na de priesterraad 

gehoord te hebben" ,kan terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming 

van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zielenheil er geen enkele schade door 

lijdt", 

- Niet ontkend kan worden dat de Johannes de Doperkerk nog voor de Eredienst zou kunnen worden 

gebruikt, doch hierboven is afdoende aangegeven dat er redenen zijn die er toe nopen de kerk aan de 

Eredienst te onttrekken, Binnen de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara is een andere kerk 

aangewezen en beschikbaar voor de Eredienst. De priester die in vieringen in de aangewezen kerk 

voorgaat, viert de H, Mis voor de parochie als geheel en voor het gehele hem toevertrouwde volk, 

zijnde de parochianen van de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara, waaronder die van de 

voormalige parochie H, Jol13�nes de Doper te Puiflijk (later parochie Druten-Puiflijk), 

- Ook is reeds aangegeven dat de Priesterraad kennis heeft genomen van de argumenten die tot het 

besluit hebben geleid alsmede van de bezwaren tegen het besluit. Door de Priesterraad is unaniem 

positief geadviseerd, met de complimenten aan het kerkbestuur voor de grondige documentatie en 

werkwijze, Eerst daarna is door mij het definitieve besluit tot onttrekking aan de Eredienst genomen, 

- Over de bestemming van de H, Johannes de Doperkerk bestaat inmiddels duidelijkheid door de 

verkoop van het gebouw, waarmee een waardige, binnen de richtlijnen van de R.K, Kerkprovincie 

passende herbestemming is gevonden, Ook voor de kerkelijke inventaris is, in overleg met de 

bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkelijke kunst, inmiddels een waardige herbestemming gevonden, 

dan wel zijn de in bruikleen aanwezige zaken aan bruikleengevers geretourneerd, 

- Door de parochie, in de persoon van de pastoor die in deze de parochie in rechte vertegenwoordigt, 

is, daarin ondersteund door het parochiebestuur, aan de bisschop verzocht om sluiting en onttrekking 
-

. 

aan de Eredienst van de H, Johannes de Doperkerk, Andere personen of organisaties die werkelijke 

rechten op het kerkgebouw hebben zijn niet aanwezig, bij ontbreken van fundaties, grafrechten voor 

graven in de kerk en organisaties die op een eigen rechtstitel het kerkgebouw voor het vieren van de 

Eredienst gebruiken, Door het verzoek en daarmee de instemming van de pastoor is ook aan het 

bepaalde van de noodzakelijkheid van toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten 

gelden -dit zijn niet de parochianen- voldaan, 

- De bisschop erkent dat sluiting van de Johannes de Doperkerk voor een aantal gelovigen zal 

betekenen dat een grotere afstand naar een ander kerkgebouw binnen de parochie dient te worden 

overbrugd, De bisschop stelt echter vast dat door het behoud van de H,H, Ewaldenkerk te Druten, 

alsmede de, op uitdrukkelijk verzoek van de parochianen geboden mogelijkheid tot het tweewekelijks 

vieren van de Eucharistie in het te Puiflijk gelegen dorpshuis, goed bereikbare kerkgelegenheden 

blijven bestaan en de gelovigen aldus in de gelegenheid zijn en blijven om Woord en Sacrament in de 

Eredienst te ontvangen en te vieren en dat mitsdien het zielenheil van de gelovigen in voldoende mate 

zal zijn gewaarborgd, 
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Conclusie 

Concluderend kan ik stellen dat aan het besluit tot sluiting en onttrekking aan de Eredienst van de kerk 

van de H. Johannes de Doper te Puiflijk een langdurig proces, met uitvoerig overleg en afweging van 

alle voors en tegens en met inachtneming van de eisen die canon 1222 CIC in deze stelt, is 

voorafgegaan. In zoverre is het besluit weloverwogen en na verkregen positief advies van de 

Priesterraad tot stand gekomen. In uw bezwaren heb ik geen overtuigende argumenten gevonden 

welke intrekking dan wel wijziging van het decreet van 7 juni 2018 noch opschorting van de 

uitvoering daarvan rechtvaardigen. 

Beslissing 

Gezien het bovenstaande kom ik derhalve tot de navolgende beslissing op bezwaar: 

- de bezwaren tegen het decreet de dato 7 juni 2018 verklaar ik bij deze ongegrond; 

- er is geen noodzaak tot opschorting van de uitvoering van het decreet de dato 7 juni 2018; 

- als datum betekening van dit decreet bepaal ik: 15 juli 2018. 

Beroep 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen vijftien nuttige dagen na betekening van 

dit decreet beroep aantekenen. Op grond van canon 1737 § 1 kan het beroep worden ingediend bij de 

auteur van het decreet zijnde de bisschop van 's-Hertogenbosch, die het beroep onmiddellijk -voorzien 

van alle onderliggende stukken- naar de bevoegde hiërarchisch hogere instantie te Rome moet 

doorzenden. Daarbij is het voor de behandeling noodzakelijk dat het beroep in een van de officiële 

talen die het Vaticaan gebruikt (bij voorkeur Engels) wordt ingediend. 

Aldus gegeven te 's-Hertogenbosch de dato 10 juli 2018, 


