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Diessen, juli 2015

Beste inwoners van Biest-Houtakker,

Ruim twee jaar geleden hebben we op 9 juni 2013  – gedwongen door het fusieproces van parochies – voor het 
laatst samen gevierd in de Antoniuskerk. Tijdens deze viering werd de kerk onttrokken aan de eredienst.

Sindsdien groeit de Norbertusparochie naar een nieuwe, eigen identiteit, waarin parochianen uit alle kernen zich 
herkennen. Dit blijkt uit de goed bezochte weekendvieringen. Ook doen zij vaak een beroep op de parochie voor 
bijzondere vieringen: de doop van een kind, een bruiloft of een afscheid. Kinderen uit alle kernen bereiden zich 
samen voor op de Eerste Communie en het Vormsel. We kunnen dus vaststellen: “Het gaat goed met de Norbertus
parochie”. Niettemin zijn er problemen die nog om een oplossing vragen. De toekomst van de voormalige kerk
gebouwen is er daar één van.

Het behoud van deze voormalige kerken is een zware verantwoordelijkheid voor met name het parochiebestuur. 
Voor veel voorwerpen uit de verschillende kerken is een passende bestemming gevonden. Het stemt de parochianen 
tot tevredenheid dat die nu gebruikt worden in hun ‘nieuwe parochiekerken’. Een waardige bestemming vinden 
voor het kerkgebouw zelf is echter van een geheel andere orde. Dat is een moeilijk proces.

In de situatie van het kerkgebouw van BiestHoutakker was hét uitgangspunt daarbij voor het parochiebestuur 
het zoeken naar een bij voorkeur maatschappelijke functie. We hebben daarom vanaf het begin contact gezocht 
met de het Belangen Orgaan BiestHoutakker waarin wij een gesprekspartner en ondersteuner vonden voor het 
 oplossen van dit probleem. MV Vastgoedadvies BV in Hilversum is in 2013 namens het parochiebestuur doorgegaan 
met dit overleg.  

Na een intensief traject van veel verkennende gesprek
ken met het belangenorgaan bleek een nieuw project, na 
de recente realisatie van het IDOP BiestHoutakker, geen 
realistisch scenario. Vervolgens was het vinden van een 
nieuwe eigenaar voor de voormalige Antoniuskerk een 
zeer grote uitdaging. Als parochiebestuur konden wij 
het gebouw namelijk niet meer de noodzakelijke zorg en 
aandacht geven. 

De parochie besloot daarom in nauw overleg met 
haar adviseur MV Vastgoedadvies een inschrijving te 
 organiseren waarbij zowel lokale als regionale partijen de 
gelegenheid geboden werd om hun ideeën ten aanzien 
van de toekomst van de kerk kenbaar te maken. Bij deze 
inschrijving werden door diverse partijen interessante 
plannen gepresenteerd. Niet alle plannen bleken echter 
na uitwerking realiseerbaar, zodat uiteindelijk door twee 
partijen een concrete bieding is uitgebracht.

Sp
ec

ial
e editie voor

Specialeeditievoor

Biest-HoutakkerJuli

2015



R.K. Parochie H. Norbertus Speciale editie  BiestHoutakker

Voor de parochie hing de gunning mede af van wat er met het kerkgebouw zou gebeuren en of deze plannen 
zouden passen binnen de verwachtingen van de Biestse gemeenschap én binnen het kader van de door het 
Bisdom van ‘sHertogenbosch gestelde voorwaarden. Dit traject heeft enkele maanden tijd in beslag genomen, 
maar heeft nu geresulteerd in de verkoop van het gebouw en het bijgaande perceel grond aan de nieuw opgerichte  
‘Coöperatie Behoud Kerkgebouw BiestHoutakker U.A.’

De initiatiefnemers mevrouw Corrie Priems, de heer 
 Corné van Aaken en de heer Jo van de Pas hebben de  
‘Coöperatie Behoud Kerkgebouw BiestHoutakker’ 
 opgericht om op deze manier de voormalige kerk  
voor de Biestse gemeenschap te behouden. 
Niet alleen als een bijzonder en beeldbepalend gebouw 
voor BiestHoutakker, maar ook om gebruikt te worden 
voor bijvoorbeeld culturele en/of maatschappelijke 
 activiteiten.
Zowel de Norbertusparochie als de ‘Coöperatie Behoud 
Kerkgebouw BiestHoutakker’ verheugen zich over dit 
eindresultaat. Het bisdom van ’sHertogenbosch heeft 
goedkeuring verleend aan de verkoop. 

Op 30 juni jl. heeft ten overstaan van notaris Inge Arts te Hilvarenbeek de notariële overdracht van het kerkgebouw 
en de sleuteloverdracht aan de ‘Coöperatie Behoud Kerkgebouw BiestHoutakker’ plaatsgevonden. Wij hopen dat 
door het initiatief tot koop door de ‘Coöperatie Behoud Kerkgebouw BiestHoutakker’ aan het kerkgebouw een 
tweede leven gegeven wordt. De mooie en rijke geschiedenis van het kerkgebouw verdient het om een vervolg te 
krijgen.

Deze nieuwsbrief is bezorgd bij elke inwoner van BiestHoutakker en is te lezen op de  website van de parochie 
www.hnorbertus.nl. 

Wij beseffen maar al te goed dat we de pijn door het gemis van dit gebouw als kerk niet zomaar kunnen wegnemen. 
We vertrouwen er echter op dat het weer in gebruik nemen van het gebouw voor een nieuwe bestemming deze 
pijn zal verzachten.

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de R.K. Parochie H. Norbertus
het bestuur van de Coöperatie Behoud Kerkgebouw BiestHoutakker U.A. 

Pastoor Steven Barberien overhandigd de sleutels van de voor-
malige kerk aan Jo van de Pas.


