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Zondag 25 november
Concert van Kamerkoor 
Canta Libre uit Veghel.

Zondag 9 december
Kerstmarkt in De Brink.

Zondag 28 juli 2019:
d’Eerd Presenteert. 

In gesprek.

DE TOEKOMST VAN ONZE EERDSE KERK
HET DOEL VAN ONZE STICHTING

Zoals u weet is onze Stichting al een aantal jaren bezig met de toekomst van de Eerdse 
Kerk. Het kerkbezoek en de inkomsten van de parochie blijven dalen. Er komt een 
moment dat de kerk onbetaalbaar wordt voor de geloofsgemeenschap. Onze Stichting 
heeft in haar statuten duidelijke doelen vastgelegd, met als belangrijkste punten:
- Behoud van het kerkgebouw en het patronaat, zo ongeschonden mogelijk, met
 alle monumentale waarden. Als icoon van Eerde, in het hart van Eerde.
- Behoud voor de Eerdse dorpsgemeenschap (dus een openbare bestemming,
 toegankelijk voor iedereen).
- Bevorderen van het gebruik van de Eerdse kerk als kerkruimte van de Eerdse
 geloofsgemeenschap. Dit geeft de beste garantie voor het behoud van gebouw
 en interieur. 

MOGELIJKHEDEN VOOR HERBESTEMMING

De Eerdse geloofsgemeenschap is nog erg actief, en moet zelf zeggenschap hebben over 
het gebouw, en zelf de agenda bepalen of en wanneer de kerkruimte wordt verkleind, en 
of en wanneer sluiting noodzakelijk wordt. 

Al wat er voor de nieuwe bestemming wordt aangepast, moet weer eenvoudig verwijderd 
kunnen worden. Zonder dat er schade aan het originele gebouw en het interieur ontstaat. 
Onze maatschappij verandert snel, een bestemming van een gebouw is binnen 50 jaar 
achterhaald. Ook na die 50 jaar moet onze kerk weer eenvoudig een andere bestemming 
kunnen krijgen. Dat is de enige manier om een monument door de eeuwen heen te 
behouden. 

Al in 2016 zijn we in overleg geweest met het bestuur van de Franciscusparochie over het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) herbestemming voor onze kerk. 
Een dergelijk onderzoek zou op een forse subsidie kunnen rekenen. Het parochiebestuur 
zag er toen het nut niet van in, en wenste er geen geld aan uit te geven (er waren andere 
prioriteiten). Daarom hebben we dit plan toen in de ijskast gezet. Immers, als de eigenaar 
van het gebouw niet achter zo’n onderzoek staat, wat heeft het dan voor nut om dit 
onderzoek te laten uitvoeren.

We zijn ons echter toch blijven oriënteren op de mogelijkheden van herbestemming op 
de langere termijn. Er zijn legio voorbeelden van herbestemde kerken, maar wat past 
het beste bij onze Eerdse kerk?  We hebben verschillende bijeenkomsten bezocht over 
herbestemming van kerken. Informatie inwinnen en contacten leggen is belangrijk. 

Ondertussen zijn we ons ook gaan richten op de aanpak van het achterstallig onderhoud 
aan onze kerk. Er moet immers wel onderhoud worden gepleegd, om onze kerk in 
een goede staat te houden. Groot achterstallig onderhoud kan leiden tot enorme 
restauratiekosten, die zelfs (als er niets aan gebeurt) tot sloop van gebouwen kan leiden. 
Op die weg mogen we niet terechtkomen!
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EEN ONVERWACHTE ONTWIKKELING/ ONTWIKKELAAR

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente om een nieuwe school in Eerde te bouwen, is een ontwikkelaar 
met het plan gekomen om tegen onze mooie kerk aan de ene kant de nieuwe school (2 verdiepingen hoog) en aan 
de andere kant 10 appartementen ( 2 verdiepingen hoog) te bouwen. Volgens dat plan zal de kerk dan gedeeltelijk 
als aula van de school gaan dienen, en - enkel in de weekenden of na schooltijd - als kerk in gebruik kunnen blijven. 
De ontwikkelaar heeft ons op 25 april voor het eerst op de hoogte gebracht van hun plan. 
De weken daarna hebben we ons op onze positie beraden, en ons afgevraagd hoe we hiermee om moesten gaan. 
We hebben met de ontwikkelaar diverse gesprekken gevoerd. Daaruit kwamen de volgende punten naar voren: 
- De ontwikkelaar wil de kerk in eigendom verkrijgen. Dat betekent dat de kerk wordt onttrokken aan de
 invloed van de parochie maar vooral van de Eerdenaren die de kerk hebben gebouwd, gefinancierd en 
 onderhouden. Hiermee kunnen wij niet instemmen.
- Het gepresenteerde plan zou een forse aantasting van onze monumentale kerk betekenen. De kerk wordt 
 ingeklemd tussen twee nieuwe gebouwen, waardoor de monumentale waarde van het kerkgebouw
 verloren gaat. Grote delen van de kerk zouden aan het zicht worden onttrokken. De kerkruimte zou
 in diverse ruimtes worden opgedeeld en deels van een verdiepingsvloer worden voorzien.
- Een waardige herbestemming voor onze kerk wordt door deze grote aanbouwen en verbouwingen ernstig
 belemmerd. Naar ons idee wordt het vraagstuk alleen maar groter en ingewikkelder met het oog op behoud
 van het kerkgebouw op langere termijn.

Als conclusie van deze gesprekken hebben wij besloten om geen samenwerking met de ontwikkelaar aan te gaan.

ONS EIGEN EERDSE PLAN VOOR ONZE EIGEN EERDSE KERK

Vanaf dat moment zijn wij intensief bezig gegaan met het verder uitwerken en op papier zetten van onze eigen 
plannen met de Eerdse kerk. Daar waren we natuurlijk al een tijd mee bezig, maar nu moesten we in de hoogste 
versnelling. Tot nu toe was daar nog geen aanleiding toe. Het parochiebestuur vond immers eind 2016 nog: “het 
zoeken naar een gedeeltelijke herbestemming is niet aan de orde, en geen prioriteit”.

DE EERDSE KERK MOET WEER VAN EERDE WORDEN.

Het is van het grootste belang dat de kerk niet in particuliere handen komt, maar een gemeenschappelijk bezit blijf 
van Eerde. De stichting Vrienden van de Eerdse Kerk is daar als puur Eerdse organisatie de aangewezen instelling 
voor. Gesteund door ruim 90 gezinnen mogen we zeggen dat we een flinke groep Eerdenaren achter ons hebben 
staan. En er komen steeds nieuwe leden bij.
Eerde heeft de kerk gebouwd en onderhouden en moet naar onze mening ook weer eigenaar worden als de 
Franciscusparochie van het gebouw af wil. Als er een particuliere eigenaar komt, zoals b.v. een ontwikkelaar, dan is 
Eerde de regie en alle invloed op de toekomst van het kerkgebouw kwijt. Dan is het niet meer “onze Eerdse kerk” en 
is het te verwachten dat de grote groep vrijwilligers zullen afhaken. Dit willen wij niet laten gebeuren!

Onze visie op de toekomst van de kerk, die wij hebben voorgelegd aan de beheerscommissie, de gemeente, het 
parochiebestuur en de dorpsraad omvat meer dan alleen het kerkgebouw. Ook de aangrenzende terreinen in ons 
dorpscentrum zoals Pastorietuin, Den Binnen en de locatie van huidige school zijn erbij betrokken. Zo bieden wij 
een totaalbeeld van het Eerdse centrum dat in de komende decennia stap voor stap kan worden uitgevoerd. Een 
mooi, praktisch en levendig centrum van een levendig dorp, in het hart van Meierijstad. De tekening hiervan is al in 
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september in de Eerdse Krant afgedrukt. 
Om het behoud van onze kerk mogelijk te maken hebben we een plan uitgewerkt voor gebruik van het gebouw 
als kerk, maar ook voor andere bijeenkomsten en activiteiten. Daarvoor is het nodig dat we de kerk in twee 
ruimtes op kunnen delen met een wand die geheel open kan schuiven. Zo blijft het mogelijk om ook de kerkelijke 
bijeenkomsten te blijven doen die veel bezoekers trekken (Kerst, Allerzielen, Uitvaarten e.d.). Door de wand dicht 
te schuiven kan een deel van de kerk voor andere activiteiten worden gebruikt, en daarmee rendement opbrengen 
voor het financieren van onderhoud en restauraties. Bovendien wordt Eerde hiermee een sfeervolle en bijzondere 
evenementenlocatie rijker.

Wij blijven ons richten op de kerk, en laten de ontwikkeling van de andere terreinen graag aan anderen over. 
Uiteraard zullen we die ontwikkelingen kritisch volgen, maar de zorg voor onze kerk heeft uiteraard de absolute 
prioriteit.

INFORMATIE

We hebben onze visie ontwikkeld in samenspraak met de Eerdse beheerscommissie die onze plannen steunt. De 
complete visie is veel uitgebreider, met een aantal mogelijkheden voor de herinrichting van het kerkgebouw, een 
degelijk marktonderzoek en een representatieve financiële onderbouwing. 

Ons plan (visie) hebben wij voorgelegd aan de belanghebbende instanties:
- De Eerdse beheerscommissie (het voormalige Eerdse kerkbestuur) die sinds de parochiefusie de locatie 
 Eerde voor de Franciscusparochie beheert
- Het parochiebestuur van de Franciscusparochie, eigenaar van het gebouw
- De gemeente Meierijstad, die een nieuwe school in Eerde gaat realiseren
- De dorpsraad Eerde, die voor de belangen van Eerde opkomt

We hebben bij alle  belanghebbende onze visie uitgebreid toegelicht en hebben hun vragen kunnen beantwoorden. 
Deze visie is ontwikkeld in samenspraak met de Eerdse beheercommissie die onze plannen steunen.

Ons plan, en ook het plan van de Ontwikkelaar, zijn voorgelegd aan het Bisdom. Het Bisdom moet uiteindelijk 
goedkeuring verlenen voor de verkoop van de kerk.
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kerkfunctie 1,2 x /w  50 weken  60 x /jaar

multifunctionele functie 1,5 x /w  50 weken  75 x /jaar
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CAPACITEIT EN MOGELIJKE CONFIGURATIES VAN HET KERKGEBOUW
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Klaarblijkelijk zijn beide plannen door het Bisdom afgewezen. Van het Bisdom moet er een taxateur worden 
ingeschakeld om de waarde van het kerkgebouw te bepalen. Verkoop tegen een symbolisch bedrag (vanwege de 
hoge restauratiekosten aan toren en kerk) is voor het Bisdom niet aanvaardbaar. 

In opdracht van de Franciscusparochie wordt er momenteel een waardebepaling of taxatie gemaakt van de 
Eerdse kerk. In afwachting daarvan worden er door de parochie geen verdere stappen ondernomen. Zodra deze 
waardebepaling bekend is, worden wij daarover geïnformeerd. 
Het bestuur van de Franciscusparochie gaat nadenken over een stappenplan, zodat binnen de Franciscusparochie 
een eenduidige lijn kan worden gevolgd. Dit stappenplan zal waarschijnlijk dus ook betrekking gaan hebben op de 
andere kerken in de kleine kernen van de Franciscusparochie. 
Uiteraard blijven wij in contact met de beheerscommissie en het parochiebestuur. Zodra de waardebepaling van het 
kerkgebouw binnen is, zullen we ons gaan beraden op vervolgstappen. 

DE TORENKLOKKEN ZIJN WEG, HOE LANG NOG?

Zoals u zeker al hebt gemerkt, zijn de wijzerplaten van onze toren verdwenen. Eind september 2017 zijn ze alle vier 
gedemonteerd, en overgebracht naar de werkplaats van de fa. Daelmans in Stiphout. Daar zijn de wijzers en de 
cijferstrepen opnieuw verguld, de wijzerwerken gerenoveerd. Bovendien zijn de wijzerplaten en de wijzers voorzien 
van nieuw LED verlichting. In de toren zijn inmiddels ook de transformatoren geplaatst voor deze LED verlichting.  
De wijzerplaten staan bij Daelmans klaar voor montage op onze toren. Maar…….  de staat van het voegwerk van 
onze toren laat dat eigenlijk niet toe. De voegen van vooral het bovenste deel van de toren, dat in 1960 opnieuw is 
opgebouwd, zijn vrijwel verdwenen. De gevels nemen nu erg veel vocht op. Bij regen trekt het water in de stenen, 
en tussen de stenen beginnen planten te groeien. Bij vorst vriezen de natte stenen kapot. Als hier niet snel iets aan 
gebeurt, gaat het van kwaad tot erger. 
Als de wijzerplaten teruggeplaatst worden op de toren, en we gaan daarna de toren voegen, dan moeten ze weer 
worden verwijderd. En na de restauratie weer worden teruggeplaatst dat is dubbel werk, en dus dubbel kostbaar. 
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Dat proberen we te voorkomen. 
Daarom heeft de beheerscommissie offertes aangevraagd voor het herstellen van 
het voegwerk van de toren. De goedkoopste offertes komen uit op een totaalbedrag 
van ongeveer € 120.000,-- (inclusief BTW). 
Het parochiebestuur heeft op 10 juni van het bisdom toestemming gekregen om 
hiermee verder te gaan. Daarbij werd als voorwaarde gesteld dat er een substantiële 
financiële bijdrage vanuit de Eerdse dorpsgemeenschap komt. Het bisdom staat 
niet toe dat de volledige restauratiekosten uit de reserves van de parochie worden 
betaald. 
Sinds de ontwikkelaar in juni met haar plannen voor de Eerdse kerk is gekomen, 

heeft het bisdom aangegeven dat de parochie de plannen voor de torenrestauratie “on hold” moet zetten. Pas als 
er meer duidelijkheid is over het al dan niet verkopen van de kerk, kunnen er besluiten worden genomen over de 
restauratie van de toren.
Totdat die duidelijkheid er is, kan onze stichting weinig doen. Mocht de verkoop op korte termijn niet doorgaan, 
dan zal er toch duidelijkheid moeten komen over de toekomst van het gebouw. We kunnen moeilijk “met de pet” 
rondgaan in Eerde, voordat er duidelijk is dat het kerkgebouw een gebouw van en voor Eerde kan blijven. 
Wordt vervolgd…..

ONZE WEBSITE

De Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk is ook aanwezig op het World Wide Web. Onze website is sinds begin 
december 2016 “in de lucht”. We zijn te vinden op www.vriendenvandeeerdsekerk.nl . U vindt er allerlei informatie 
over onze kerk, onze stichting en onze activiteiten. Ook staan er een aantal links naar andere interessante websites 
op, die over onze kerk en stichting publiceerden. U kunt er ook de oude nieuwsbrieven nog lezen, en publicaties 
in De Eerdse Krant over onze activiteiten. Zeker de moeite waard om regelmatig te bekijken. We zullen de website 
steeds actueel houden met onze nieuwste informatie. Ook de financiële jaarverslagen worden op onze website 
gepubliceerd. 
TIP: Zet onze website bij uw favorieten of bladwijzers, zodat u ons altijd gemakkelijk kunt vinden. 

WERK IN UITVOERING.

Aan een groot kerkgebouw is altijd werk. Soms om versleten dingen te herstellen. Soms om dingen te verbeteren. 
Soms zelfs door vandalisme en diefstal. Een aantal dingen die door de beheerscommissie zijn uitgevoerd, of 
onderhanden zijn:

- In juli 2017 zijn een aantal koperen regenpijpen gestolen door koperdieven. Daarnaast 
 waren ook van de bliksembeveiliging een aantal koperen leidingen weggeknipt. 
 Schrootwaarde maximaal € 100,--.  Maar de schade loopt in de duizenden Euro’s. Gelukkig 
 wordt deze grotendeels vergoed door de verzekering, maar het blijft wel triest….  
 Inmiddels zijn er zwarte stalen regenpijpen aangebracht tot 2,50m hoogte. Hierdoor is 
 het diefstalrisico veel kleiner geworden.
- Aan de linker kant van de kerk is een strook van 2 meter breed bestraat vanaf de
 steunberen. In de bestrating zijn goten gemaakt voor de afvoer van het regenwater van 
 de regenpijpen. Die mochten niet op de riolering  worden aangesloten, het water moest 
 op de grond lopen (infiltratie). Door de bestrating met de goten wordt het regenwater 
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een paar meter 
 van de gevel afgevoerd, voordat het in de grond zakt. Daardoor zullen de gevels droger blijven, en is er 
 minder vochtbelasting op de muren.
- In het afgelopen jaar is het stukadoorswerk van de wanden van de beide zijbeuken hersteld. Tot nu toe 
 houdt zich dat prima. Daarom worden nu ook de pilaren, en de eindgevel van de rechter zijbeuk aangepakt. 
 Als dat allemaal klaar is zullen de muren opnieuw worden geverfd met een dampopen muurverf. De 
 zijbeuken tot onderkant van de raamdorpels, de pilaren alleen de plinten.

OUD NIEUWS VAN ONZE KERK.

Deze keer weinig tekst, maar een grote foto.
Deze foto is gemaakt in 1941, dus een aantal jaren vóór de verwoestende beschietingen van september 1944.
We zien hier nog de intacte communiebank met 2 engelenbeelden.
We zien de preekstoel met de fraaie 
gedraaide trap en het klankbord erboven.

We zien de oude kerkbanken met de rijen 
bidstoelen die ertussen stonden.
We zien de originele beschilderingen 
van de wanden, jammer dat het geen 
kleurenfoto is.
We zien de beschildering van de 
gewelven van het priesterkoor, een lichte 
ondergrond met bloemmotieven.
En voor de echt oplettende kijker:…. De 
2 beelden van Christus en Maria tegen de 
pilaren op het priesterkoor zijn inmiddels 
van plaats verwisseld. Wie weet waarom?

Als je dat vergelijkt met de huidige 
situatie is er het een en ander verdwenen 
en veranderd. Maar het is nog steeds heel 
herkenbaar als onze eigen Eerdse kerk. 
Gelukkig is er heel veel behouden. Het 
altaar, de beelden, de gebrandschilderde 
ramen, de preekstoel, de kroonluchters.  

Aan ons de schone taak om dit erfgoed 
goed te beheren en te bewaren voor de 
generaties die na ons komen.
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JAARVERSLAG 2017.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van het kasstelsel. Dit houdt in dat de uitgaven en ontvangsten zijn verwerkt 
in de periode waarin ze daadwerkelijk werden uitgegeven en ontvangen.

het resultaat van 2017 is toegevoegd aan de reserve
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TERUGBLIK 2018

Zaterdag 23 juni:
Een gedeelte van de Eerdse Midzomernacht Quiz vond plaats in onze kerk. De kerk begint al een multifunctioneel 
gebouw te worden. Fijn dat ook voor dit soort evenementen de deuren open mogen staan.

Zondag 22 juli: 
D’Eerd Presenteert. Zoals inmiddels traditie is geworden, waren we weer met een eigen stand aanwezig. De prijsvraag 
was deze keer: hoe lang zijn de wijzerplaten al weg van onze kerktoren. Het goede antwoord was toen (op 22 juli) 
304 dagen, 3 uur en 13 minuten.  
De winnaar van de hoofdprijs, een slagroomtaart, was Bart Habraken uit Eerde. Hij zat er met zijn antwoord van 304 
dagen en 2 uur, maar 1 uur en 13 minuten naast. Bart, proficiat met je prijs.

Zondag 9 september (Open Monumentendag):
Evenement “Historisch Eerde”. Herdenking Pastoor 
Willenborg en Bernard van Dam. Er werden door de 
werkgroep Eerdelogie een aantal activiteiten georganiseerd.
Een belangrijk deel daarvan vond plaats in onze kerk. De aftrap 
vond plaats op zondag voormiddag, met een uitgebreide 
presentatie over de beide heren en hun werk. Daarna 
werd de tentoonstelling over beide heren geopend die in 
de zijbeuken van de kerk was ingericht. Er was van beiden 
een uitgebreide collectie kunstwerken te bewonderen. 
Schilderijen van pastoor Willenborg, en pentekeningen van 
Bernard van Dam.
Zeker voor herhaling vatbaar. Schitterende tentoonstelling 
in een sfeervolle kerk. Veel enthousiaste reacties, zowel op 
de tentoonstelling als op het mooie kerkgebouw!

Weekend 15 en 16 september:
Herdenking 74 jaar bevrijding, en tevens “Historisch Eerde” herdenking Pastoor Willenborg en Bernard van Dam.
Op 16 september was de tentoonstelling in de kerk nog te bezichtigen. Opnieuw druk bezocht. Er waren diverse 
mensen zelfs voor de tweede keer naar de tentoonstelling gekomen, omdat ze niet alles op 9 september hadden 
kunnen bekijken.

Zondag 28 oktober:
Jubileumconcert koor Cantado.
Ter gelegenheid van het 20 jarige bestaan van het koor Cantado, werd in de kerk een jubileumconcert gegeven door 
Cantado. Daarnaast waren er ook muzikale bijdragen het Eerdse Kerkkoor en accordeonorkest Musiciëns Joyeux. 
Opnieuw  een mooi evenement in de sfeervolle entourage van onze kerk. 
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AGENDA 2018/2019

Zondag 25 november 15.00 uur: 
Concert van Kamerkoor Canta Libre uit Veghel in onze kerk.
(dit koor houdt al een aantal jaren haar wekelijkse repetities in ons Patronaat.)
AANBIEDING:
Voor onze leden hebben we een aantrekkelijk aanbod. 
De toegangskaarten kosten in de vrije verkoop € 12,50. 
Onze leden kunnen bij ons toegangskaarten bestellen voor de spotprijs van € 7,50. Maximaal 2 kaarten per lid.
Bestellen kan: 
- telefonisch op 0413-352040. 
- of per e-mail op info@vriendenvandeeerdsekerk 
- of door overboeking van uw betaling  o.v.v. “kaartjes Canta Libre” en uw naam en adres. 
Na ontvangst van uw betaling liggen de kaartjes dan op zondagmiddag voor u klaar bij de ingang van kerk.

Zondag 9 december 2018:
Kerstmarkt in De Brink.
Ook op de jaarlijkse kerstmarkt zullen we weer met onze stand aanwezig zijn. We hebben een aantal leuke artikelen 
te koop waarmee u ons werk voor de Eerdse Kerk ondersteunt. In onze stand kunt u proeven van onze heerlijke witte 
en rode wijnen “Vin de l’Eglise de d’Eerd” , vergezeld van een lekker blokje kaas. 
Om alvast in de kerstsfeer te komen!

Zondag 28 juli 2019:
d’Eerd Presenteert. Ook in 2019 zullen we weer met een eigen stand aanwezig. Uiteraard proberen we ook weer 
een leuke prijsvraag te verzinnen, en zal onze stand weer gevuld zijn met informatie en leuke promotieartikelen ter 
ondersteuning van ons werk voor instandhouding, restauratie en herbestemming van onze Eerdse Kerk.

VIN D’EGLISE DE DÉERD EN KAARSEN TE KOOP

We hebben het hele jaar door onze kaarsen en wijnen op voorraad. Als u nog graag een paar flesjes Vin d’Eglise de 
d’Eerd (wijn van de Eerdse Kerk) of een paar grote of kleine kaarsen met onderzetter zou willen hebben, bel of mail 
even. Dan zetten we ze voor u klaar. 

De wijn kost € 8,-- per fles 0,75ltr, rode of witte wijn
De grote kaarsen kosten € 6,-- per stuk
De kleine kaarsen kosten € 4,-- per stuk
De glazen onderzetters kosten € 2,-- per stuk
De opbrengst komt ten goede aan onze Eerdse kerk.

Erg leuk als cadeautje bij een verjaardag, of zomaar voor jezelf.


