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Zoals u weet zet de locatieraad zich in om de kerk in Eerbeek open te houden. We hebben 
analyses gemaakt en aan de hand van onze rapporten Locatie Loenen - Eerbeek in Beeld,  
Op weg naar een duurzame parochie en Geen Kerksluiting Bij Passende Soberheid. Verder 
hebben wij net als vele parochianen op de inspraak avonden onze mening en voorstellen 
uitgesproken. 
Door de aangekondigde laatste viering op 6 juli .a.s. wordt feitelijk de kerk al aan de 
Eredienst onttrokken. Met deze beslissing gaat het parochie bestuur en het team in tegen 
het geldende  kerkelijk recht. 
Wij hebben via een aangetekend schrijven aan het parochiebestuur en aan pastoor 
Daggenvoorde kenbaar gemaakt dat zij zich niet houden aan het kerkelijke (Canonieke ) 
recht en dus handelen in strijd met de regels. Een kopie van dit schrijven is ook aan onze 
bisschop gestuurd. 
Het parochie bestuur en onze pastoor hebben ons schriftelijk laten weten dat zij op de 
ingeslagen weg door gaan. Tevens laten zij in deze brief weten dat de rapporten en 
voorstellen die wij hebben gedaan niet de zienswijze is van het parochie bestuur en dat zij 
blijven bij de voorgenomen besluitvorming tot sluiting. 
 

Als locatieraad raad rest ons nu de weg om officieel bezwaar aan te tekenen bij de bisschop 
en mogelijk bij de Canonieke rechtbank in Rome. Wij laten ons adviseren door kerkrecht 
deskundigen. 
Wij zijn en blijven van mening dat onze kerk een onmisbare functie heeft in onze Eerbeekse 
parochie gemeenschap en sluiting beslist niet nodig is. In andere bisdommen worden andere 
keuzes gemaakt dus het kan wel als men maar wil. 
 

Wij zijn er beslist niet op uit om tweedracht te zaaien of ons af te scheiden.  
Voor ons is van belang dat in beslissings trajecten de juiste procedures worden gevolgd en 
daarvan is hier beslist geen sprake. 
 

Verder willen wij u er op wijzen dat het artikel Eerbeek hoe nu verder na de sluiting zoals in 
het Kontaktblad Loenen op blz.11,  binnenkort ook in de Clara en ook in dit parochie 
blaadje, ver vooruit loopt op de feiten en de geesten al klaar gestoomd worden om zich neer 
te leggen bij de sluiting van onze kerk in Eerbeek. 
Wij zijn beslist nog niet zo ver en blijven ons inzetten om de H.Geestkerk voor onze 
gelovigen te behouden. 
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