NIEUWSBRIEF JUNI 2022

Beste Vrienden
Het is alweer een poos geleden dat we een
nieuwsbrief hebben uitgegeven. Hoogste tijd dus om
u te informeren over de stand van zaken.

Het bestuur

Allereerst even de samenstelling van het huidige
bestuur:
Voorzitter - Eric Krol
Secretaris - Bernard Mobers
Penningmeester - Bart van Geffen (sinds Aug 2020)
Bestuurslid - Dorrit van der Burgt
Geert van der Hofstad en Anton van Hooft zijn
gestopt als bestuursleden en worden hartelijk
bedankt voor hun geweldige inzet over de afgelopen
jaren.

De jaarlijkse bijdrage

Door de onzekerheid omtrent de toekomst van de
kerk en onze mogelijkheden om aan het behoud van
de kerk bij te dragen, heeft het bestuur besloten om
in 2021 en 2022 de leden niet actief voor de jaarlijkse
bijdrage te benaderen.
We willen benadrukken, dat uw eerdere bijdragen in
goede bewaring zijn en op termijn zal een passende
besteding voor de kapel en/of het kerkgebouw
gevonden worden. We houden u hiervan op de
hoogte.

Behoud van het kerkgebouw: waar staan
we nu?

Het bestuur is nog steeds bezig voor het behoud van
onze prachtige kerk, met een kapel en een nieuwe
school.
Vanaf de eerste vergadering over de plannen met
onze kerk zijn wij in contact met de
Monumentencommissie van de Gemeente. We
hebben de vergaderingen bezocht en diverse
overleggen gevoerd.
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Voor ons staat voorop: het zo goed mogelijk
behouden van onze prachtige kerk.
Alle belangrijke elementen zijn inmiddels in beeld
gebracht door een bouwhistoricus, die (in opdracht
van SHAAK B.V.) een rapport hierover heeft
uitgebracht.
Een
bouwhistorisch
onderzoek
beschrijft een monument tot in de details. Op basis
van dat rapport kan worden bepaald waar je aan het
monument iets mag veranderen om de nieuwe
bestemming mogelijk te maken. Omdat het rapport
in opdracht van SHAAK B.V. is opgesteld bleken er
wel erg veel ingrepen “toelaatbaar”. Gelukkig
hebben we daar nog wat invloed op uit kunnen
oefenen waardoor we hopen dat er toch nog wat
meer “heel blijft” van ons kerkgebouw.
Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst
tussen SHAAK B.V. met de gemeente is het maken
van een restauratieplan door SHAAK B.V. De
gemeente wil immers een goede en veilige
huisvesting voor de nieuwe school. Er is ons verteld
dat de toren en de linkerzijde van de kerk (waar de
school/appartementen
worden
aangebouwd)
voorafgaand
aan
de
nieuwbouw
worden
gerestaureerd. De rest komt later. Een serieus
restauratieplan is er, ondanks diverse vragen
daarnaar vanuit de monumentencommissie, nog
steeds niet.

Planning: wanneer start de bouw?

De bestemmingsplanprocedures zijn nu in volle
gang. De gemeenteraad heeft weliswaar het
bestemmingsplan goedgekeurd, maar wij zijn het
met een aantal punten niet eens. Daarom zijn wij als
Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk bij de Raad
van State in beroep gegaan tegen het
bestemmingsplan. Onze bezwaren zijn met name
gericht op de restauratie van het kerkgebouw, de
kapelfunctie en de geplande appartementen in de
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kerk. Wij vinden dat het interieur van onze kerk
hierdoor onnodig en onaanvaardbaar zwaar
wordt aangetast.
Wanneer de bouw start weten we nog niet. Voor
zover bij ons bekend heeft SHAAK B.V. de
omgevingsvergunning nog niet aangevraagd. Uit
die stukken moet ook blijken hoe de restauratie
van de kerk zal worden aangepakt.
We hebben onlangs vernomen, dat de formele
koopoverdracht van de Franciscus-parochie naar
SHAAK B.V. zal plaats vinden op 1 juli 2022. Vanaf
1 juli is SHAAK B.V. dan officieel eigenaar van de
Eerdse Kerk. Wanneer de geloofsgemeenschap
(het achterste gedeelte van) de kerk moet
verlaten is onbekend.

• De aansluiting tussen nieuwbouw en kerk hebben
we toch nog wat lager kunnen krijgen dan in
eerste instantie bedacht was door SHAAK B.V.
• De verdiepingsvloer in de kerk boven de aula
komt in het middenschip toch een stuk hoger dan
in eerste instantie bedacht was door SHAAK B.V.
• De lift komt niet in de toren, maar in de
kerkruimte
• Er komt geen woning in de kapconstructie
En waarschijnlijk zijn we nog een aantal punten
vergeten.

Waar blijven alle spullen uit onze kerk?

Als bestuur van de Stichting Vrienden van de Eerdse
Kerk blijven we ons inzetten voor het behoud van
ons mooie kerkgebouw voor Eerde. We volgen de
ontwikkelingen op de voet en waar mogelijk zullen
we aandacht blijven vragen voor met name de
restauratie, de nieuwe kapel en zo min mogelijk
aantasting van het uit- en inwendige van het
kerkgebouw.

We gaan door

Ook zijn we, samen met de Eerdelogie groep en de
beheerscommissie, bezig met de voorbereidingen
van de openmonumentendag op zondag 11
september 2022. Het plan is dan om, deels met een
tentoonstelling en deels met bezichtigingen, de
bijzondere monumentale en historische waarde van
de kerk, waarschijnlijk voor de laatste keer, te tonen.

De beheerscommissie van onze kerk wil alle
kerkschatten en kunstwerken, o.a. de beelden en
de kruiswegstaties, een nieuwe plek geven in de
kapel die er voor de geloofsgemeenschap
overblijft. Uiteraard zal de Stichting Vrienden van
de Eerdse Kerk de beheerscommissie hierbij
ondersteunen en hulp bieden waar nodig.

Af en toe lijkt het alsof er niet veel bereikt is in de
afgelopen 2 jaar, maar al met al zijn er toch een
aantal belangrijke resultaten behaald, zoals:
• Geen aanbouw aan de rechterkant (=zuidzijde)
van de kerk
• Herbouw van de pastorie
• Behoud van de monumentale beukenboom
• Waarschijnlijk wordt de 4e travee toch een
wisseltravee die de geloofsgemeenschap nog kan
gebruiken
• Geen zonnepanelen op de kerkdaken
• SHAAK B.V. moet tenminste de toren en een deel
van de kerk opknappen voordat de school opent
• De aanbouw in de pastorietuin wordt redelijk
compact
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Balans 2021 ( 31-12-2021)
bezittingen

schulden

Liquide middelen
Banksaldo betaalrekening
Kassaldo
Banksaldo spaarrekening

Eigen vermogen
€ 4.218,91 Reserve eind 2021

€ 24.749,93

€ 0,00
€ 20.231,15

Overige middelen
Voorraad

€ 299,87

Vorderingen
Tegoeden

Schulden
€ 0,00 Nog te betalen posten
€ 24.749,93

€ 0,00
€ 24.749,93
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