
De heer Or. Th. E.M. van den Hark 

Heufke 5 

6651 JP DRUTEN. 

Geachte heer Van den Hark, • 

datum 

10juii 2018 

ons kenmerk 

onderwerp 

bezwaar 

behandeld door 

GKJVP 

e-mail 

vpeters@bisdomdenbosch.nl 

Op 20 juni jl. mocht ik van u en de heren Beuving, Eijgenraam en Reijnen de bezwaren ontvangen 

waarin u en een aantal andere parochianen bezwaar aantekent tegen het bisschoppelijk decreet van 7 

juni 2018 inhoudende de onttrekking aan de Eredienst van de H. Johannes de Doperkerk te Puiflijk. 

Met uw bezwaar vraagt ti canoniek (canon 1734) om herroeping dan wel verbetering van het decreet. 

Aangezien er uiteraard slechts één nieuw decreet inzake dezelfde zaak kan worden uitgevaardigd heb 

ik op de bezwaarschriften een gezamenlijke en daarmee eensluidende beslissing genomen, zoals ook 

met u op 20 juni besproken .. 

Bijgaand treft u het decreet inhoudende mijn beslissing op de bezwaarschriften. 
, . 

Zoals u in het decreet ziet heb ik, na zorgvuldige heroverweging van alle argumenten voor en tegen, 

in de bezwaren geen redenen gevonden om tot intrekking dan wel wijziging van het decreet van 7 juni 

2018 over te gaan en heb ik uw bezwaar (en de andere bezwaren) ongegrond verklaard. 

Ik begrijp dat dit voor u en uw mede-bezwaarmakers, die waarde hechten aan behoud van de 

H. Johannes de Doperkerk als R.K. kerkgelegenheid, bestemd voor de eredienst, een teleurstellende 

boodschap is. Sluiting van een kerkgebouw, waar gedurende vele jaren mensen gesteund door de 

Blijde Boodschap lief en leed met elkaar hebben kunnen delen doet ook mij pijn, doch gezien 

secularisering en alle gevolgen die dat met zich meebrengt is sluiting van bepaalde kerken, waarbij ik 

de plaatselijke en bisdommelijke situatie dien te betrekken om het pastoraat ook voor de toekomst te 

kunnen waarborgen, helaas onontkoombaar. 

Uiteraard staat u kerkelijk beroep open tegen mijn beslissing en wel bij de daartoe bevoegde 

hiërarchisch hogere instantie (Congregatie voor de Clerus) bij de Heilige Stoel. Daartoe heeft u een 

termijn van 15 nuttige dagen na betekening van het decreet. U kunt het beroep indienen bij de auteur 

van het decreet, dus bij mij, waarna ik het beroep, uiteraard voorzien van alle onderliggende stukken, 

onmiddellijk naar de bevoegde hiërarchisch overste moet doorzenden. 
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Indien u en andere bezwaarmakers mochten besluiten tot het instellen van beroep dan is het te 

prefereren dat u dit beroep gezamenlijk indient, waarbij een der uwen als gemachtigde voor allen 

wordt aangewezen. 

Ik hoop echter dat u allen, gezien mijn motivatie waartoe de omstandigheden mij dwingen in het licht 

van het pastoraat in de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara en het bisdom als geheel, zich met 

de helaas noodzakelijke beslissing tot onttrekking aan de eredienst van de Johannes de Doperkerk kunt 

verenigen met de gedachte dat het gebouw, hoewel niet meer als kerkgelegenheid, doch wel als 

monument en daarmee teken van onze geschiedenis, binnen de Puiflijkse gemeenschap behouden zal 

blijven. 

U alle goeds en Gods zegen toewensend, 

In Christus verbonden, 

0� 
Dr. Gerard de Korte, 

Bisschop van 's-Hertogenbosch. 
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