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Wat gaat er met onze kerk gebeuren?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich dat afvraagt! Op 
die vraag kunnen we op dit moment helaas nog geen 
antwoord geven. We hopen dat er op korte termijn 
meer duidelijkheid komt en dat we dan weten wat de 
toekomst gaat brengen.

Een terugblik:
Wij hebben onze Stichting in 2015 opgericht om 
het kerkgebouw en het patronaat voor de Eerdse 
gemeenschap te behouden. Het idee daarbij was om 
samen met de Franciscusparochie op te trekken en te 
zoeken naar herbestemming van de kerk. In 2016 gaf 
de parochie aan dat herbestemming voorlopig niet aan 
de orde zou komen, omdat de kerk voor de eredienst 
in gebruik zou blijven. Daarop zijn we samen met de 
parochie gaan kijken naar onderhoud van de kerk om het 
kerkgebouw in een zo goed mogelijke staat te houden.

In februari 2018 is er een overleg met de parochie en het 
bisdom geweest over restauratie van de toren en hoe 
wij Vrienden daarbij konden helpen. Op 12 maart 2018 
hebben wij als Stichting tijdens de Dorpsraadvergadering 
aangegeven dat het hoog nodig was om de toren te 
voegen om schade aan de bouwstructuur te voorkomen. 
Door het bisdom werd op 14 mei 2018 toestemming 
gegeven tot restauratie van de toren mits de kosten 
beperkt zouden blijven. De Franciscusparochie werd 
daarbij gevraagd een gebouwenplan aan het bisdom 
te presenteren van alle kerken in de parochie en een 
financieel plan voor de restauratie van de Eerdse toren, 
maar dat liep anders!

Kort na de Dorpsraadvergadering van 12 maart 2018 
werden wij benaderd door een projectontwikkelaar. Op 
25 april 2018 was er een overleg tussen onze Stichting 
en deze projectontwikkelaar (SHAAK). SHAAK had zich 
aangediend om de kerk van de parochie aan te kopen 
en hieraan appartementen te bouwen en in de kerk de 
Eerdse basisschool te huisvesten. Wij als Stichting vonden 
dit oorspronkelijk plan van SHAAK een slecht plan. Met 
dit ontwerp zou de kerk achter twee grote bouwblokken 
verdwijnen en was de Eerdse gemeenschap de 
zeggenschap over het gebouw kwijt. Wij hebben toen 
bij de ontwikkelaar en de parochie aangegeven dat we 
zouden komen met een eigen en beter plan.

Op 16 augustus 2018 hebben we het eerste concept 
van ons plan aan de Franciscusparochie aangeboden 
en is er diverse keren met de parochie overlegd. Op 
12 oktober 2018 kregen we te horen dat ons plan 
door de Franciscusparochie en het bisdom werd 
afgewezen. Redenen hiervoor waren divers, maar 
diezelfde redenen golden ook voor een groot deel 
voor de projectontwikkelaar. Belangrijkste argument 
van de parochie om ons plan af te wijzen was dat er 
onvoldoende onderbouwing was voor de financiering 
en het onderhoud op langere termijn.

Wat nu? De parochie had aangegeven de kerk te laten 
taxeren en ons hierover te informeren. Verder zou de 
Franciscusparochie een stappenplan uitwerken om te 
komen tot een eenduidige lijn over de toekomst van 
alle kerkgebouwen van de parochie. We hebben daarom 
op verzoek van de Franciscusparochie pas op de plaats 
gemaakt. Totdat op 7 maart 2019 een uitnodiging bij 
alle Eerdenaren op de mat viel voor het bijwonen van 
de dorpsraadvergadering op 19 maart. Daarin zou de 
nieuwbouw van de basisschool én het behoud van het 
kerkgebouw aan de orde komen. SHAAK kreeg spreektijd 
om hun plannen te presenteren. Ook ons werd, pas 
nadat wij daar uitdrukkelijk om vroegen, de gelegenheid 
geboden om ons plan te presenteren en daar hebben 
we zoals u wellicht weet gebruik van gemaakt.

Als geïnteresseerd dorpsgenoot had Aldwin van Hooft 
aangeboden om een plan naar eigen inzicht uit te 
werken. Als wij zijn plan goedkeurden zou hij zijn plan 
op de dorpsraadvergadering presenteren en zo is het 
gegaan.

afbeelding: Van Hooft architecten Eerde
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Zijn plan werd door de aanwezigen op de 
dorpsraadsvergadering positief ontvangen. Belangrijkste 
verschil met het plan SHAAK was dat de appartementen 
aan de zuidzijde tegen de kerk zouden komen te 
vervallen, dat de pastorie zou worden herbouwd om 
woonruimte te creëren en dat de school als laagbouw 
zou worden uitgevoerd in de pastorie tuin. Door de 
aanwezigen werd zijn visie met open armen ontvangen 
en ook SHAAK stond hier niet afwijzend tegenover. We 
zijn daarop met Ton Verhoeven, initiatiefnemer van 
SHAAK, en de beheerscommissie onder leiding van Henk 
van der Burgt aan de slag gegaan. Ondertussen zijn er 9 
maanden verstreken en wat is de stand van zaken nu?

Vervolg:
De appartementen aan de zuidzijde van de kerk lijken 
van de baan te zijn. SHAAK heeft ingezien dat dit geen 
goed idee was. Verder lijkt SHAAK positief te staan ten 
opzichte van herbouw van de pastorie.

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen SHAAK (Leenders Architecten) en Van Hooft 
Architecten om tot een goed herbestemmingsplan 
van de kerk te komen. De stedenbouwkundige 
opzet en de voorontwerpen van het totale plan 
moeten volgens deze samenwerkingsovereenkomst 
gezamenlijk door Leenders en Van Hooft worden 
gemaakt. De gedetailleerde uitwerking is gesplitst. 
Leenders Architecten is daarbij verantwoordelijk voor 
het uitwerken van de basisschool en de appartementen 
in de nieuw te bouwen pastorie. Van Hooft Architecten 
houdt zich bezig met het patronaat en dat deel van 
de kerk dat door de Eerdse geloofsgemeenschap zal 
worden gebruikt.

Verder is SHAAK in overleg met Reliplan, een makelaar 
ingehuurd door de parochie om de koopovereenkomst 
op te stellen en de koopsom te bepalen. In dit overleg 
worden richtlijnen uitgewerkt onder welke voorwaarden 
de kerk door de Franciscusparochie aan SHAAK wordt 
overgedragen. De onderhandelingen zijn in de laatste 
fase (aldus Ton Verhoeven) en ieder moment kan 
hierover meer duidelijkheid komen.

Belangrijk voor onze Stichting is dat er duidelijke 
afspraken worden gemaakt over:
1. de termijn waarop een complete restauratie van 
de kerk is uitgevoerd,

2. het gebruik van de kerk door de Eerdse 
geloofs- en dorpsgemeenschap (zowel voor als na de 
verbouwing). De geloofsgemeenschap dient daarbij na 
de verbouwing voldoende ruimte over te houden om 
alle vieringen die nu in de kerk worden gehouden, op 
termijn te kunnen blijven houden. Het verkleinen van de 
kerkruimte mag dit niet beperken of onmogelijk maken.
3. zoveel mogelijk behoud van het interieur van de 
kerk voor toekomstige Eerdse generaties.

Op 7 november werd op het Stadhuis een 
intentieverklaring getekend tussen SHAAK, Gemeente 
Meierijstad en SKIPOV waarin de drie partijen aangaven 
gezamenlijk te gaan werken aan een plan om te komen 
tot een basisschool in de Eerdse kerk. Het streven is om 
op 1 maart 2020 een huurovereenkomst te tekenen 
tussen SHAAK en Gemeente Meierijstad voor de huur van 
de school en een gebruiksovereenkomst van de school 
tussen gemeente en SKIPOV. Mocht dit niet lukken dan 
kunnen de partijen verdere samenwerking beëindigen 
en wordt de school op een andere locatie gebouwd (b.v. 
naast i.p.v. in de kerk).

Gedetailleerde ontwerpen van de school en de nieuwe 
pastorie hebben we nog niet gezien en het is bij ons 
niet duidelijk of hier actief aan gewerkt wordt. Mogelijk 
dat SHAAK wacht op de uitkomst van het overleg met 
Reliplan en de Franciscusparochie, maar het baart ons 
zorgen dat Aldwin van Hooft niet op de hoogte was 
van de ondertekening van de intentieverklaring in 
het Gemeentehuis. Hoe transparant is SHAAK met het 
uitwerken van zijn plannen?

Bij de intentieverklaring is in de bijlage een schets te 
vinden waarbij de school in twee verdiepingen tegen de 
kerk wordt getekend. Op de school zouden dan op de 
eerste verdieping vijf appartementen worden gebouwd, 
waardoor het zicht op de kerk vanuit de pastorietuin 
volledig wordt geblokkeerd. Wij vinden dit geen 
goed idee en denken dat het beter is om de school als 
laagbouw uit te voeren.

Op 19 november is er een positief gesprek geweest 
met Ad Bekkers en Bertus van Berkel, in hun functie als 
vertrouwenspersonen voor de afgetreden Dorpsraad. 
Hierin werden de hoofdlijnen besproken die onze 
Stichting voor ogen heeft en de randvoorwaarden die 
wij stellen m.b.t. herbestemming van de Eerdse kerk. Dit 
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gesprek krijgt een vervolg in het volgende jaar, de datum 
van 13 januari 2020 wordt daarbij genoemd. Dan zal er 
worden gesproken met Ad en Bertus, met de voltallige 
Dorpsraad en andere belanghebbenden.

Daarnaast zijn we samen met Ton Verhoeven van 
SHAAK, Aldwin van Hooft, de beheerscommissie en de 
Franciscusparochie aan de slag gegaan om het kerk-
deel met patronaat verder uit te werken. Daarvoor zijn 
diverse tekeningen gemaakt waarbij twee opties een 
goede kans maken. Een en ander hangt af van de kosten 
die de projectontwikkelaar moet maken, de termijn 
waarin de projectontwikkelaar de gemaakte kosten kan 
terugverdienen (lees huurtermijn waarbij SHAAK de 
Eerdse kerk verhuurt aan de Franciscusparochie) en het 
gedeelte dat door de Franciscusparochie kan worden 
voorgefinancierd. Het bisdom heeft hierin ook nog een 
belangrijke stem en dat is zeker nog geen gelopen race. 
Daar moeten nog “harde noten” voor gekraakt worden! 
De tijd zal leren of een van de twee opties levensvatbaar 
is.

Als de plannen uit de intentieverklaring doorgaan 
(1 maart 2020 is daarbij een cruciale datum) en de 
verkoop van de kerk door de Franciscusparochie aan de 
projectontwikkelaar is afgerond (onduidelijk is wanneer) 
dan zal de projectontwikkelaar zijn plannen verder 
uitwerken. We zullen dit kritisch blijven volgen en de 
vinger aan de pols houden. Met de steun van jullie, onze 
“Vrienden”, denken we in staat te zijn om onze invloed 
aan te wenden om uiteindelijk tot een mooi plan te 
komen voor de Eerdse kerk het hart van ons dorp.

2020 wordt dus een cruciaal jaar voor het behoud van 
onze mooie kerk. We hopen op uw steun te kunnen 
blijven rekenen en als u in uw kennissenkring iemand 
kent die ook betrokken is bij onze kerk, laat die zich dan 
als “Vriend” aanmelden. Samen staan we sterker!

HISTORIE
Op 17 september 2019 hebben we 75 jaar bevrijding 
gevierd. Eigenlijk begon toen de bevrijding pas en was 
het ook het begin van hevige gevechten in onze regio, 
tussen de Duitse bezetters en de geallieerde legers die 
ons kwamen bevrijden. Ook in het anders zo rustige 
Eerde werd er hevig gevochten. Er vielen veel slachtoffers, 

zowel onder de soldaten als onder de burgers. Daarnaast 
werden er ook veel woningen en boerderijen vernield. 
De meeste werden in brand geschoten, en daarvan bleef 
dan ook vrijwel niets meer over. De hogere gebouwen 
in ons dorp, de Antoniusmolen en de Sint Antonius 
Abt kerk, werden door Amerikaanse soldaten als 
uitkijkpost gebruikt. Van daaruit was goed zicht op het 
omliggend gebied, met name op de Corridor en op de 
Eerdse heidegebieden waar de luchtlandingen hadden 
plaatsgevonden.
Beide gebouwen hebben de oorlog dan ook niet 
bepaald ongeschonden doorstaand. De molen werd 
zodanig vernield door Duitse beschietingen dat er na de 
oorlog slechts een molenstomp van overbleef. De Eerdse 
kerk werd ook heel zwaar beschadigd. De toren werd 
volledig in puin geschoten en heeft ook jarenlang als 
een platte torenstomp met een klein klokkenstoeltje het 
dorpsbeeld bepaald. Het duurde nog tot 1960 voordat 
de toren herbouwd werd. Het herstel van de molen liet 
nog langer op zich wachten, pas in 2011 was de molen 
gerestaureerd en kon deze weer malen. 
Terug naar de kerk. De meeste mensen weten wel het 
verhaal van de kapotgeschoten kerktoren. Het is ook 
nog goed te zien welk gedeelte nieuw is gebouwd in 
1960. Maar er was nog veel meer schade aan de kerk, die 
ook nog te zien is. Als je weet waar je moet kijken.
De ramen in de voorgevel van de kerk waren helemaal 
kapot. Het natuursteenwerk is goed te onderscheiden 
van het originele. De vormgeving is wat anders en 
is in een ander soort natuursteen uitgevoerd. De 
originele raamtraceringen zijn gemaakt van mergel, de 
vernieuwde zijn gemaakt van kalksteen.

afbeelding: voor de oorlog  afbeelding: na de oorlog
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Ook in de linker (noordelijke) zijgevel waren 2 ramen 
kapotgeschoten. De vernieuwde ramen zijn ook weer 
te herkennen aan de afwijkende vormgeving en 
natuursteensoort.
Boven in de ramen van zijbeuken zijn in het 
gebrandschilderde glas engelen afgebeeld. De engel 
in het vernieuwde raam is duidelijk afwijkend van de 
anderen. Veel hardere kleuren en een heel andere stijl 
van schilderen.

afbeelding: orgineel   afbeelding: afwijkend

De linker steunbeer van de toren viel door het dak van 
de noordelijke zijbeuk. Daarbij werd het gewelf vernield, 
en ook de daaronder staande Pieta overleefde de oorlog 
niet. Als je goed kijkt kun je zien dat dit gewelf afwijkt 
van de andere gewelven. De stenen wijken wat af, en 
het is ook wat minder strak gemetseld als de andere 
gewelven.
Door de 
beschieting van 
de noordzijde 
van de kerk, 
sneuvelden er 
niet alleen 2 
ramen. In de 
zijbeuk werd ook 
een gat in de gevel 
geschoten. In 
het middenschip 
werd zelfs een 
s t e u n b e e r 
weggeschoten, 
en stortte een deel 
van het gewelf 
in. De schade 
aan de gevels 
is netjes herstel, maar is nog wel goed te zien. Ook het 
gewelf is weer netjes gerepareerd. Maar de scheiboog is 
duidelijk minder strak geworden dan het originele werk. 
Op de zolder van de kerk ontbreekt op die plek nog een 

deel van het metselwerk dat op de scheiboog hoort te 
staan. Dat is heel provisorisch opgelost…
Al die schade aan het gebouw maakte het ook 
noodzakelijk het hele interieur opnieuw te schilderen. 
Daarbij verdwenen helaas veel mooie decoraties onder 
een laag beige verf. Waarschijnlijk was het herstellen van 
het schilderwerk toen technisch heel moeilijk, en voor 
Eerde onbetaalbaar. 

We mogen blij zijn dat er toen in Eerde een aantal mensen 
waren die zich voor de restauratie van onze kerk hebben 
ingezet. Als de hoge heren (Bisdom) hun zin hadden 
gekregen was onze mooie kerk in 1960 gesloopt, en was 
er een grotere nieuwe kerk gebouwd. De oude kerk zou 
immers veel te klein zijn voor het snel groeiende dorp….
En nu, amper 60 jaar later, vinden de hoge heren onze 
kerk te groot en te duur, en willen ze de kerk aan een 
projectontwikkelaar verkopen. Eerde heeft zich toen 
sterk gemaakt voor het behoud van onze prachtige 
kerk. Toen heeft dat resultaat gehad en mocht onze kerk 
worden hersteld. We moeten nu opnieuw strijden om 
onze kerk te behouden. Ook nu weer proberen de hoge 
heren over de hoofden van de Eerdse bevolking heen 
te beslissen over de verkoop en herbestemming. Dat 
gebeurt nu zonder overleg met de morele eigenaren, 
de Eerdse parochianen. Iedereen heeft wel een mening, 
maar aan degenen die bij de kerk betrokken zijn wordt 
niets gevraagd. Het grote geld en de hoge heren regeren 
nog steeds. De brave burgers zijn opnieuw het kind van 
de rekening. …..

De geschiedenis is belangrijk om te bewaren. Vooral 
om er lering uit te trekken voor de toekomst. Dat er niet 
opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt.
En daarmee zijn we weer bij de actualiteit, in 2019/2020.

   PRETTIGE
   KERSTDAGEN
   EN EEN GELUKKIG
   NIEUWJAAR

 


