
Vastgoedmagnaat Ton Hendriks koopt kerk van Beek 

BEEK - De Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks heeft de grote Bartholomaeuskerk van 
Beek, met pastorie en naastgelegen eetcafé De Witte, gekocht. Hendriks kocht eind 2014 al 
het het oude gemeentehuis aan de Rijksstraatweg.  
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Hendriks is dolblij met de deal. ,,De kerk van Beek is de mooiste in de omgeving. Het is 
een fabelachtig mooie kerk. Onbegrijpelijk dat de jongens in Beek (vastgoedpartijen, ThM) 
hem niet gekocht hebben. De kerk krijgt een commerciële functie: ik denk aan Beeks water 
en aan bier. Een brouwerij zou kunnen: met van die mooie koperen ketels. Denk aan 
de Jopenkerk in Haarlem. En een koffiebranderij. Die kerk moet dé ontmoetingsplek in Beek 
worden." 

Gedwongen 
Het kerkbestuur heeft 'gemengde gevoelens’, zo schrijft het op 
kerstavond in een brief aan direct betrokkenen. Niet over Ton 
Hendriks overigens, maar wel over het feit dat de kerk 
‘gedwongen door teruglopend kerkbezoek en dalende 
kerkbijdragen’ verkocht moest worden. ,Enerzijds schept 
het voldoening bevrijd te zijn van zware lasten, anderzijds 
betreuren we het zo’n prachtig kerkgebouw te moeten afstoten 
en aan de eredienst te moeten onttrekken.’ 
 

‘Het kerkgebouw en aangrenzend onroerend goed is verkocht 
aan beleggings- en beheersmaatschappij Dornick BV van Ton 
Hendriks. Hij wil de kerk herbestemmen met een functie 
die ondersteunend werkt voor de omgeving en voldoende 
opbrengst genereert om het onroerend goed lange tijd in stand 
te houden.  
“Ik snap niet dat die jongens in Beek het niet gekocht hebben”. Ton Hendriks, Dornick BV  
Het kerkbestuur is ervan overtuigd dat Dornick BV over voldoende financiële slagkracht 
beschikt om het kerkgebouw de statuur te doen behouden, die het verdient', aldus het 
kerkbestuur. 
Volgens Tom Hendriks zal de huidige uitbaatster van befaamde eetcafé de Witte er te zijner 
tijd mee stoppen. Hij ziet voor de toekomst een exploitatie van kerk, eetcafé en de pastorie 
(nu B&B)  voor zich met horeca. ,,Ik ga er geen appartementen in maken. Maar kijk eens naar 
Oortjeshekken, naar hotel Spijker en naar de Thornsche Molen. Daar zit het altijd vol. Een 
horecafunctie in deze kerk is goed voor het toerisme. Daar zal de gemeente ook blij mee zijn.  
,,Bij de pastorie ligt een tuin van een halve hectare. Mooiere plek voor bruiloften - de 
mensen willen tegenwoordig iets bijzonders - en partijen is er niet. Het kerkbestuur was ook 
gecharmeerd van mijn ideeën”, aldus Hendriks. 
 

1,5 miljoen 
Volgens Hendriks zal de kerk ontwijd worden en een deel van het interieur wordt 
weggehaald. ,,De bisschop haalt wat dingen weg en er blijft wat staan.” Het is de bedoeling 
dat de koopakte na de ontwijding zal passeren. Dat zal ergens in februari zijn. Het ensemble 
(kerk, café, pastorie, parkeerterrein) stond te koop voor anderhalf miljoen. Volgens een 
kerkbestuurslid is die prijs ook gerealiseerd.  
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