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GEBOUWENPLAN 2018 
 
INFORMATIEBIJEENKOMST 24 OKTOBER 2018 MOEDER GODSKERK 
 
AANWEZIG: CA 180 PERSONEN (PRESENTIELIJST), alsmede Bestuur en 
Pastoraal Team; adviseur Sesamacademie; vertegenwoordiger Diocesane 
Gebouwencommissie; pers. 
 

1. Opening 
Vice-voorzitter Maarten Mallekoote opent de bijeenkomst. 
Pastoor Ronald van Bronswijk spreekt een kort openingswoord uit en 
wenst eenieder een vruchtbare avond toe. 
De vice-voorzitter doet vervolgens enkele huishoudelijke mededelingen.  
De pers is aanwezig; het staat eenieder vrij na afloop te spreken. 
Hij vraagt eenieder respect te betonen voor de ander, waar sprake is van 
een serieuze aangelegenheid die met de nodige emoties is omgeven. 
Van de bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt (geanonimiseerd). 
 

2. Presentatie voorgenomen besluit 
In de presentatie wordt het gehoor meegenomen in het proces wat tot het 
voorgenomen besluit heeft geleid. 
Dezelfde presentatie is op 2 oktober 2018 aan de Bisschop en zijn staf 
gegeven.  Bij brief van 8 oktober 2018 heeft de Bisschop ermee ingestemd 
om het voorgenomen besluit aan de parochianen voor te leggen.  
Na afloop van de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van 
inhoudelijke vragen. 
Het is een voorgenomen besluit; het definitieve besluit volgt na de 
hoorzittingen, waarna de Bisschop om instemming wordt gevraagd. 
 

3. Vragen 
Inhoudelijk 
- is er meer te melden over de financiele aspecten rond de keuze 
  (reactie: vastgesteld is dat de exploitatiecijfers niet bepalend zijn  
  voor de keuze op zich) 
- het stadscentrum kent straks geen gebedsruimte meer; bestaat er 
  mogelijkheid om elders te huren of iets dergelijks? 
  (reactie: het opnieuw in gebruik nemen van de St. Janskerk is in de  
  overwegingen betrokken. Deze is evenwel niet beschikbaar en het 
  is niet te verwachten dat het gebouw voor een symbolisch bedrag  
  aan de Parochie wordt teruggegeven) 
- Is de kapel van Mariagaard nog in beeld? 
  (reactie: de kapel is niet in het bezit van de parochie; er kan voor 
   bijzondere diensten wel gebruik van worden gemaakt) 
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- Waarom moet er verbouwd worden? 
  (Reactie: wij hebben eerder een Progamma van Wensen opgesteld,  
  waarin het creëeren van een ontmoetingsruimte, afgescheiden van 
  de sacrale ruimte,  één van de aspecten is. Dit willen we realiseren. 

 
  Proces 

- Moet men tot 15 november wachten om te kunnen reageren? 
  (reactie: neen; vragen kunnen tevoren via een mailadres worden 
   gesteld) 
- Is tijdens de hoorzitting op 15 november ook pers aanwezig? 
  (reactie: dit ligt niet in de bedoeling) 
- Wanneer worden kerken aan eredienst onttrokken? 

(reactie: er ligt een voorlopige planning die uitgaat van ‘na de 
zomer 2019’; maar dit is van vele factoren afhankelijk) 
 

4. Sluiting 
De vice-voorzitter wijst er nogmaals op dat het besluitvormingsproces 
wordt vervolgd met een hooravond op 15 november 2018 en een 
spreekuur op 19 november.  
Beide mogelijkheden worden via de gebruikelijke kanalen onder de 
aandacht gebracht, zodat hierop kan worden ingetekend.  
 


