
Betreft: de toekomst van de voormalige Sint-Josephkerk

Diessen, juni 2015

Beste inwoners van Haghorst, 

Ruim twee jaar geleden hebben we – gedwongen door het fusieproces van parochies – voor het laatst samen 
gevierd in de Sint-Josephkerk, waarbij deze is onttrokken aan de eredienst. 

Sindsdien groeit onze Norbertusparochie naar een nieuwe, eigen identiteit, waarin parochianen uit 
alle kernen zich herkennen. Dit blijkt uit de goed bezochte weekendvieringen. Ook doen mensen 
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 gerust zeggen: “Het gaat goed met de Norbertusparochie.” Niettemin zijn er problemen die nog om 
een oplossing vragen. De toekomst van de voormalige kerkgebouwen is er daar één van. 

Het behoud van de voormalige Sint-Josephkerk is een zware verantwoordelijkheid voor met name het parochie-
bestuur. We zijn blij dat we voor veel voorwerpen uit de verschillende kerken een passende bestemming 
hebben gevonden. Het doet mensen deugd te zien 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. 

Hét uitgangspunt daarbij voor het parochiebestuur was het zoeken naar een bij voorkeur maatschappelijke functie 
van het gebouw voor Haghorst. We hebben daarom onmiddellijk contact gezocht met de Commissie Kleine Kern 
Haghorst (CKKH), waarin wij een gesprekspartner en ondersteuner meenden te hebben voor het oplossen van 
dit probleem. MV Vastgoedadvies BV in Hilversum is al in 2013 namens het parochiebestuur doorgegaan met dit 
overleg.

Helaas hebben de vele gesprekken niet geleid tot het gewenste resultaat. Sterker nog, het parochiebestuur  
en de CKKH zijn verder van elkaar verwijderd geraakt. 
De CKKH heeft jammer genoeg niet geprobeerd het gebouw een nieuwe functie in de gemeenschap van Haghorst 
te geven. In plaats daarvan heeft ze energie gestoken in bezwaarschriften tegen de kerksluiting.
Op 1 mei jongstleden heeft het bisdom aan het parochiebestuur laten weten dat de hoogste instantie, de 
 Apostolische Signatura, het door de CKKH ingestelde hoger beroep tegen de sluiting van het kerkgebouw in 
 Haghorst heeft afgewezen.

Daarnaast betwist de CKKH het juridisch eigendom van kerk en grond. 

Verder is er veel commotie ontstaan over het niet luiden van de klok bij het overlijden van een parochiaan.  
We zijn ons ervan bewust dat dit gebruik een diepgewortelde betekenis heeft. Sinds de kerksluitingen luidt  
de parochie bij een kerkelijke uitvaart alleen de klokken in de Petrus- en de Willibrorduskerk. 
De luidklok met de klokkenstoel nabij het voormalige kerkgebouw in Haghorst is eigendom van de 
 gemeenschap (conform de gebruiksovereenkomst van 23 januari 2003). Daarom hebben we de CKKH 
 verscheidende keren gevraagd de luidklok met klokkenstoel en de technische installatie te verwijderen.          >>> 
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Dan staat het de CKKH immers vrij bij elke geschikte gelegenheid de klok te luiden vanuit de nieuwe locatie. 
Aan dit verzoek is nog niet voldaan, reden voor het parochiebestuur de gebruiksovereenkomst per 1 oktober 2015 
op te zeggen. Vóór die datum moet de luidklok met klokkenstoel verwijderd zijn van het perceel. 

De door de CKKH uitgezette enquête onder de inwoners van Haghorst heeft niet geresulteerd in het vinden van  
een geschikte bestemming voor het kerkgebouw. Daarvoor is op dit moment blijkbaar geen kostendrager bekend, 
c.q. beschikbaar. 

Helaas moet het parochiebestuur constateren dat er geen sprake is geweest, nog kan zijn, van constructieve 
gesprekken met de CKKH.

Hoe nu verder? 

Op dit moment zijn wij nog in gesprek met de organisatie van ‘Het Spektakel 2015’ in Haghorst over het eventuele 
gebruik van het kerkgebouw en de ruimte eromheen. We verlenen uiteraard heel graag onze medewerking aan 
dit initiatief. We dienen echter samen goed te onderzoeken wat er mogelijk is in het gebouw, vooral wat betreft 
brandveiligheid en verzekering. We hopen op een positief resultaat. Het zou ertoe kunnen leiden dat inwoners 
van Haghorst alsnog actief betrokken raken bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor dit karakteristieke 
gebouw. 

De tijd dringt echter. Als parochiebestuur kunnen wij het gebouw niet meer de noodzakelijke zorg en 
 aandacht geven. We willen het graag overdragen aan anderen. Daarom gaat het bestuur van de R.K. Parochie  
H. Norbertus na 1 oktober aanstaande over tot verkoop van het kerkgebouw en de grond. Dat doen wij in de 
hoop dat de nieuwe eigenaar aan dit voor ons allen beeldbepalende gebouw een tweede leven kan geven.  
De mooie en rijke geschiedenis ervan moet een vervolg krijgen.

Dit schrijven, bezorgd bij elke inwoner van Haghorst en voor eenieder te lezen op onze website  
www.h-norbertus.nl, verschaft u mogelijk de duidelijkheid waarom u heeft gevraagd. Het informeert u ook over wat 
er de komende tijd gaat gebeuren met de voormalige kerk in Haghorst. 

Wij beseffen maar al te goed dat we de pijn en 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


