Welkom allemaal,
Deze middag is voor jullie.
Wij willen jullie laten zien wat we met jullie donaties hebben gedaan en jullie vertellen hoe het momenteel met
onze prachtige monumentale Bartholomaeuskerk gesteld is.
Zullen we nog even teruggaan naar hoe het allemaal begon?
In het najaar van 2014 roept het kerkbestuur alle parochianen in Spijker bijeen, om ze te vertellen dat er in 2015
geen wekelijkse diensten meer zijn en de kerk in 2016 op slot gaat.
Toen ik dat hoorde, kon ik maar één ding denken.
Dat kan ik niet laten gebeuren!
Mijn man Herman praatte al jaren over hoe hij zijn afscheid voor zich zag in onze kerk. Met Gregoriaanse
gezangen, uitgevoerd door ons mannenkoor en op het einde het mooie “In Paradisum”. Daarna met onze zoon
Mark als acoliet voorop in de stoet naar het kerkhof. Zo is het ook gebeurd.
Als de kerk sluit zal dit niet meer kunnen. In een flits bedenk ik ook dat als mijn man dit belangrijk vond, er
meerdere dorpsgenoten van zijn leeftijd, of ouder, dit belangrijk vinden. Zij zijn ook in deze prachtige kerk
gedoopt, deden er hun communie en hun vormsel. Trouwden er en doopten hun kinderen er weer.
Nadat duidelijk werd dat de onze kerk zou worden afgestoten en alleen Millingen en de Ooij open zouden blijven,
besloot ik na de bijeenkomst in Spijker om aan de mensen van ons dorp hulp te vragen om een definitieve sluiting
te voorkomen.
Wie wil er meedenken over een oplossing?
Ja! Ja! Ja! Voorzitters van de koren en verschillende zangers, collectanten, de organist, het bestuur van
Concertserie Beek, een bouwkundige, mensen die geïnspireerd waren die avond en vrienden van vrienden die
hoorde van het initiatief. Ze zeiden allemaal ja.
Geweldig.
We begrepen al snel dat het kerkbestuur ons alleen ter wille zou zijn als we de jaarlijkse onderhoudskosten op
zouden kunnen hoesten. Volgens de penningmeester van het kerkbestuur ging het om € 60.000,- op jaarbasis voor
onderhoud, verzekering en nutskosten.
Ik ben een optimist, dus ik dacht: hoe moeilijk kan dat zijn?
Beek is een welvarend dorp. Als we 60 personen vinden die jaarlijks € 1.000,- doneren zijn we er al.
We vonden niet alleen donateurs, maar kregen ook giften en schenkingen. We hielden acties bij Nico de Witt en
verkochten kaarsen, kaarten en leien. Ook promootten we onszelf op de monumentendagen in september.
Het ging goed. Maar niet goed genoeg. 60.000 op jaarbasis was niet te doen. We onderhandelden met het
kerkbestuur. Tijdens de onderhandelingen bleek dat ze de al toegekende BRIM subsidie niet wilden gaan
gebruiken. Een subsidie van 60%. Ze wilden geen cent meer uitgeven aan de kerk in Beek dus al helemaal geen 40%
eigen bijdrage.
Wij vonden dat erg kortzichtig. €125.000,- kon het kerkbestuur krijgen van het Rijk, maar dat geld wilden ze niet
gebruiken, omdat ze zelf rond de € 80.000,- moesten bijleggen.
Onze stichting had met name door uw bijdragen dat geld wel. Het kerkbestuur en wij kwamen tot de
overeenstemming dat zij de kerk open zouden houden als wij dat geld inlegden. Een goede overeenkomst.
1. De kerk blijft open voor bijzondere diensten.
2. Het gebouw blijft in een goede conditie.
3. De toegekende subsidie werd gebruikt.
Het was niet precies hoe we het bedacht hadden, maar de uitkomst was hetzelfde: de kerk bleef open. Mensen
konden er Kerst vieren, dierbaren begraven, naar de Paaswake gaan en naar Allerzielen. Ook konden er concerten
gegeven worden.
Ondertussen begon het tij te keren. De nieuwe Bisschop wil graag voorkomen dat kerkdeuren sluiten. De nieuwe
Burgemeester wil graag bemiddelen om te kijken waar de mogelijkheden liggen om de kerk open te houden. Het
inzicht komt, dat deze kerk ons Cultureel Erfgoed is. Dat zijn monumenten beschermd moeten worden, net zoals
het dorpsgezicht. Hoop doet leven.
Sinds een paar weken zijn we weer in een nieuwe fase terecht gekomen. Het Parochiebestuur staat op het punt
om de kerk te verkopen en wil dat voor het eind van dit jaar gerealiseerd hebben.
Onze stichting probeert in contact te komen met de kopers en hun er van te overtuigen dat we samen de kerk
open kunnen houden.

