
DE GELDERLANDER MAANDAG 16 JUNI 2014 RIJK VAN NIJMEGEN 15

door Hans Peeters

OVERASSELT – Ze paren pure
schoonheid aan mirakels vreem-
de namen als glad biggenkruid,
korensla en akkerleeuwenbek. Ze
behoren tot de zogenoemde akker-
kruiden en bloeien in het Overas-
seltse Vennengebied.
Staatsbosbeheer loopt er niet mee
te koop, want akkerkruiden beho-
ren inmiddels tot de zeldzame ge-
wassen.
Voor wie de wilde pracht wil ont-
dekken houdt de gebiedsbeheer-
der op zondag 29 juni een twee
uur durende excursie over de na-
tuurakkers in het vennengebied.
Staatsbosbeheer doet volgens bos-
wachter Corien Koreman hard
zijn best om de akkerkruiden te-

rug te krijgen.
„Deze bijzondere plantensoorten
groeiden tientallen jaren geleden
nog gewoon op de akkers. Maar
veel akkerkruiden staan tegen-
woordig helaas niet meer tussen
het graan, maar tussen andere be-
dreigde plantensoorten op de ro-
de lijst.”
Staatsbosbeheer heeft de grond
van de natuurakkers zodanig be-
werkt dat allerlei zeldzame bloe-
men en planten in de voedselar-
me bodem kunnen gedijen.

De akkerkruidenexcursie begint zon-
dag 29 juni om 10.00 uur bij boerde-
rij De Eikenhorst, Staddijk 1 in
Wijchen. Aanmelden kan tot donder-
dag 26 juni via
rijkvannijmegen@staatsbosbeheer.nl.

OVERASSELT – Een 37-jarige motor-
rijder uit Nijmegen is zondagmid-
dag gewond geraakt op de Sint
Walrickweg in Overasselt. Hij
botste bij het inhalen van andere
motorrijders op een auto die links-
af wilde slaan.

Er zijn genoeg
mensen begaan
met de kerk. En
echt niet alleen
maar bejaarden

door Frank Houtappels

BEEK – Het kan een kort verhaal
worden: 60 mensen x 1.000 euro
= probleem opgelost.
Dan volgen nu vijf lege kolom-
men en een lekker middagje in de
zon voor de mensen van Stich-
ting Red de monumentale Sint-
Bartholomaeus Kerk.
Maar het ligt natuurlijk een tikkel-
tje ingewikkelder.
De katholieke kerk in Beek gaat
dus waarschijnlijk dicht, dat zijn
de plannen van het bisdom en
het plaatselijke kerkbestuur. Maar
de parochianen zijn verbijsterd.
De Bartholomeuskerk, de kerk
die zij Bartholomaeus (dus met
-a) noemen, die rijksmonumenta-
le kerk in hartje Beek, hun kerk,
die gaat dicht?
En hij is pas opgeknapt, net als
het zeldzame orgel. Een orgel dat
niet tegen temperaturen lager dan
12 graden kan, trouwens. „Eén
winter niet stoken en het was
voor niks”, zegt Ineke Huilmand,
voorzitter van de stichting.
Natuurlijk: ze kent de ontwikke-
lingen. Kerken lopen leeg. Bis-
dommen komen geld tekort en
kerken zijn duur. Er gaan kerken
dicht, hoe dan ook.
Maar die in Beek?
„Ik heb niet één moment dat ge-
voel gehad. Ik dacht: het gaat tus-

sen Ooij en Leuth.” En toen werd
het dus toch Beek. Vreselijk, vindt
Huilmand, de kerkbezoeker. Eeu-
wig zonde, vinden Henk van den
Burg en Mieke Hoofd, de mensen
achter de concertseries die in de
kerk gehouden worden. „We wil-
len ze bij het kerkbestuur ook wij-
zen op hun verantwoordelijk-
heid”, zegt Van den Burg. „Ik
vind dat je het niet kan maken
om het te laten verloederen.”
Goed, zij verzetten zich dus tegen
sluiting. Of, beter: ze bedenken
nu allerlei plannen om de kerk
open te houden. Daar is 60.000
euro voor nodig, de jaarlijkse kos-
ten voor exploitatie en onder-
houd van de kerk. Volgens het bis-
dom dan. „Want we kunnen aan-
tonen dat dat minder is.”
Daarover later meer, want er
komt eerst een gesprek met het
kerkbestuur. Donderdag.

Mocht dat van die 60.000 euro
waar zijn, dan is er Plan A, het
plan uit alinea 1. Geld inzamelen.
Deze dagen krijgt iedereen in
Beek een folder in de bus.
„Eigenlijk hoef je maar zestig
mensen te hebben. Als die alle-
maal 1.000 euro per jaar geven,
ben je er. Makkelijk. Rechtdoor.
Klaar”, zegt Huilmand.
Ze glimlacht opgewekt.
„Jij en ik hebben het misschien
niet. Niet om even snel te geven,
in ieder geval. Maar er wonen er
in Beek die het wel hebben.”
Oké, zegt ze: 100 euro mag ook.
Of 300. Het gaat om het idee. „Er
zijn genoeg mensen die begaan
zijn met de kerk. En dat zijn echt
niet alleen maar bejaarden. Maar
zestig keer duizend, dat schiet zo
lekker op. Vandaar.”
Bovendien: dat geld hoeft niet
meteen op tafel te liggen, zegt

Van den Burg, de penningmees-
ter. „Als er maar genoeg mensen
garant staan.”
En als dat niet lukt, is er Plan B:
de kerk multifunctioneler maken.
„Lezingen”, zegt Van den Burg.
„En concerten, workshops, uit-
vaartbijeenkomsten, tentoonstel-
lingen. Uitvaartbijeenkomsten
voor alle denkbare religies. Dan
moeten we wel kijken hoe dat zit
met de wijding van de kerk. Hou-
den we nu bij het programmeren
ook al rekening mee: je mag in
een gewijde kerk natuurlijk al-
leen religieus geïnspireerde mu-
ziek spelen.”
Ook voor Plan B moet er het nodi-
ge gebeuren. In dat geval moeten
de kerkbanken eruit, losse stoel-
tjes erin, zegt Huilmand. „Maar
als nou zestig mensen...”

sintbartholomaeuskerkbeek.nl

Ineke Huilmand

De kerk in Beek gaat
dicht. Maar een
groep parochianen
wil ’m redden.
En heeft 60.000
euro nodig.

� De monumentale Bartholomaeuskerk in Beek dicht? Ineke Huilmand (foto), Henk van den Burg en Mieke Hoofd
proberen het te voorkomen. foto Bert Beelen

� In oktober werd bekend dat het
kerkbestuur de kerken in Beek en
Leuth wil sluiten. Millingen (oost)
en Ooij (west) blijven open.

� Het kerkje van Kekerdom krijgt
een speciale behandeling: Stich-
ting Vrienden van het Kerkje van
Kekerdom betaalt het onderhoud.

� De kerken zijn dit jaar nog open
voor één weekendviering per
week. In 2015 vervallen in Beek
en Leuth de vieringen maar blijven
de kerken open voor huwelijken,
uitvaarten en doopplechtigheden.
Vanaf 2016 zijn ze echt dicht.

� De parochie vergeleek het aantal
kerkgangers, huwelijken en uit-
vaarten. Beek, Ooij, Leuth en Ke-
kerdom zijn min of meer gelijk.
De kerk in Millingen is de grootste
kerk, die in Leuth is te klein.

� Ooij ligt volgens de parochie gun-
stiger dan Beek.
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� Ook de korenbloem behoort tot de bedreigde akkerkruiden. Te zien in het
Overasseltse Vennengebied. foto Frank Kremers

Motor botst

Redding van Bartholomaeus


