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Ten behoeve van het gebouwenplan heeft het parochiebestuur een zogenaamde dorpenronde 
gehouden. Tijdens deze rondes hebben parochianen de gelegenheid gekregen hun mening/ input te 
geven. De aanwezigen hebben een presentielijst ondertekend, die als bijlage aan dit verslag is 
gehecht. 
 
De rondes zijn gehouden op: 
 

 maandag 3 november Horssen, locatie De Horst te Horssen 

 woensdag 5 november Deest, in ‘t Trefpunt te Deest 

 dinsdag 18 november Druten, parochiecentrum te Druten 

 woensdag 19 november Afferden, pastorie te Afferden 

 dinsdag 25 november Puiflijk, kerk H. Johannes de Doper te Puiflijk 
 
Alle bijeenkomsten begonnen om 20.00 uur en werden geopend met: 

 

Het gemeenschappelijke bezit 

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn 

persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de 

opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of 

een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar 

behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. 

(Handelingen 4;32-34) 

 
Hieronder een samenvatting van de opmerkingen tijdens de diverse rondes: 
  
Horssen 

 Wanneer ben je eigenlijk een parochiaan? Iedereen die gedoopt is, is lid van de 
kerkgemeenschap. 

 Kunnen de cijfers worden toegezonden, zodat een inhoudelijke reactie beter kan worden 
gegeven? De presentatie wordt (met cijfers) na de dorpenronde op de website geplaatst. 

 Kan de bijdrage aan het bisdom niet worden verlaagd? De hoogte van de bijdrage wordt door 
het bisdom bepaald, en wanneer ze niet wordt betaald, als vordering op de parochie 
opgevoerd. Het is niet allemaal eenrichtingverkeer. Het bisdom is in het verleden de parochie 
Horssen bij restauraties te hulp geschoten.    

 Is er inzicht in het "bezit van Horssen". Ja, staat op de balans.  

 Geloof maar niet dat veel mensen vanuit Horssen naar de kerk in Druten zullen gaan. 

 Bestuur, doe iets met de betrokkenheid van de Horssense gemeenschap bij hun kerkgebouw. 
Betrek het dorp bij de verdere planontwikkeling!   

 Kijk naar het aantal kinderen in de kerk: heffen wij dan niet zelf onze gemeenschap op? 

 Als wij het bisdom een goed voorstel voorleggen, dan moet het wel van goeden huize komen 
om het af te wijzen. Het bisdom is zelf ook nog zoekende. 

 We krijgen dezelfde onaangename gevoelens als bij de fusie van de toenmalige gemeente 
Horssen met Druten. Eén verschil; de bruidsschat die toen werd ingebracht, kon worden 
besteed aan de sporthal in het eigen dorp. 

 Wie weet waartoe Horssen de komende twee jaren in staat blijkt. 

 Inventaris? Ga daar, als het echt niet anders kan, heel zorgvuldig mee om, met respect voor 
de schenkers. 

 Probeer een kapelfunctie te creëren in combinatie met herbestemming. 
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Deest 

 Hoe dan ook, de historische luidklok moet in elk geval voor Deest behouden blijven.  

 Hoe zit het met de erfpachtconstructie, blijft dit zo? 

 We moeten elkaar opzoeken, ook op andere momenten zoals de kapelberg, de 
winterwandeling en de filmbijeenkomsten 

 Het blijkt dat de cijfers in de presentatie niet correct zijn. (Er zijn wel huwelijken geweest, 
communicanten/ vormelingen zijn om de 2 jaar in Deest, aantal zitplaatsen in Deest zijn 520).  
De cijfers in de presentatie zijn afkomstig van het Kaski. In het definitieve plan worden de 
actuele cijfers over 2014 (uit de eigen administratie) opgenomen. 

 Na de oorlog lag een groot gedeelte van Deest in puin. Ook de kerk moest helemaal worden 
opgebouwd. Daar heeft de Deester gemeenschap zelf voor gezorgd. Ook heeft zij tot op de 
dag van vandaag alles perfect onderhouden; niks achterstallig onderhoud.  De kerk verkeert in 
een goede staat. Blijkens rapportages van de monumentenwacht en het bisdom is er evenwel 
op termijn sprake van enig groot onderhoud (m.n. voegwerk). De kosten zijn geraamd op ca. € 
90.000,-  

 Opvallend: in Druten wordt voor slechts de helft van de overledenen een kerkelijke rouwdienst 
gehouden en in de andere kerkgemeenschappen voor alle overledenen. Dit doet zich in alle 
dorpen voor. 

 Met minder reserveren voor groot onderhoud redden we het gemakkelijk, zeker voor de 
komende vier jaar. Als je niet voldoende reserveert, heb je op termijn geen financiële 
middelen voor het plegen van groot onderhoud. Je houdt je zelf dus voor de gek. 

 Het kerkgebouw moet in Deest blijven, anders wordt de leefbaarheid van de gemeenschap 
ernstig aangetast.  

 In Druten voel ik niets ten faveure van de andere gemeenschappen die al veel hebben 
moeten inleveren. Alle gemeenschappen – dus ook Druten -  bouwen samen aan de nieuwe 
parochie.  

 Wij hebben misschien niet zo’n heel mooi gebouw, maar onze kerk is wel functioneel. 
Pastoraal biedt zij veel mogelijkheden, meer dan bijvoorbeeld de kerk in Druten. Het afzetten 
van mensen bij de voordeur/ invalidenopgang gaat lastig i.v.m. de straat en de bus. 

 In onze kerk voel ik me thuis. 

 
Druten 

 Neem niet te snel rigoureuze onomkeerbare besluiten 

 Hoe ga je de niet parochianen betrekken in financiële zaak zoals de Vrienden van de Ewalden 

 door verkoop pastorieën kun je toch tijd kopen en kerken anders multifunctioneel gebruiken 

 we zien graag ruimte voor andere gemeenschappen 
 
Afferden 

 Als we de kerk sluiten, waar moeten de mensen dan naar toe? Velen zijn te oud om op de 
fiets naar een andere kerk te gaan. Bovendien willen de meeste mensen uit Afferden niet naar 
Druten. 

 Zijn wij qua reserveringen en afdracht aan het bisdom niet roomser geworden dan in het 
verleden? Als je niet reserveert, heb je op termijn onvoldoende financiële middelen voor het 
plegen van groot onderhoud. De bisdomafdracht is verplicht, wanneer ze niet wordt voldaan, 
wordt ze als vordering op de parochie opgevoerd. 

 Waarom is de kachel niet opgelapt? Met reparaties kan je nog een hele tijd vooruit. In Cuba 
bijvoorbeeld, rijden ze nog door met auto’s van zeker zo’n 60 jaar oud. De installatie is door 
de ODRN afgekeurd omdat er koolmonoxide in de kerk kan vrijkomen.  

 De parochie Afferden kent al heel lang jaarlijkse tekorten op de exploitatie en problemen met 
groot onderhoud. Waarom geen grond verkocht? Omwille van de continuïteit van de parochie 
op langere termijn werken we liever aan een evenwichtige begroting.  

 Reserve groot onderhoud is slechts een virtueel getal. Waarom moet je nog reserveren als er 
toch niet meer in de kerk geïnvesteerd wordt? Je kunt pas stoppen met reserveren op het 
moment dat de bisschop besloten heeft de kerk te sluiten. 

 Kunnen we niet vieren in bijvoorbeeld het dorpshuis? 

 Herbestemmingsmogelijkheden? Gooi maar in de prullenbak, want ze zijn niet realistisch, 
zeker niet in deze tijd en in deze kleine gemeenschap. Herbestemming zal niet gemakkelijk 
zijn, maar we moeten er wel aan werken. 
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 Voor een derde keer in de geschiedenis een kerk in Afferden slopen? Dat laten we toch zeker 
niet gebeuren! 

 Waar gaat het geld naar toe als de pastorie verkocht wordt? De opbrengst gaat naar de 
eigenaar, en dat is de parochie.  

 Het bisdom moet zich veel flexibeler opstellen. Dan is veel meer haalbaar. 

 In Frankrijk staan alle kerken nog open. Daar kan het dus blijkbaar wel. In Frankrijk geldt een 
andere wet- en regelgeving. De gemeente is daar verantwoordelijk voor het onderhoud. 

 Waarom heeft ons parochiebestuur zo’n haast, terwijl er in West Maas en Waal en ook in 
Wijchen gekozen wordt voor het veel langer openhouden van de kerken? De tekorten  

 Veel interessanter dan al die plannen over de gebouwen is de vraag: hoe krijgen we een 
goede gemeenschap? hoe gaan we de toekomst in? hoe zorgen we dat er toekomst is? 

 Houd ook een pastorale dorpenronde om samen na te denken, vrijwilligers en zeker ook niet-
actieve parochianen.  
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Puiflijk 
 ‘Ik wil niet onbeleefd doen, maar wij zijn in Puiflijk niet zo geïnteresseerd in herbestemming.’ 

 Het dorpshuis kan slechts met grote moeite staande blijven, laat staan als aan de bestaande 
capaciteit het kerkgebouw wordt toegevoegd. Bovendien: wie zal dat betalen? 

 Hoe het gaat worden, weet niemand. Maar doordat van meet af aan het sluiten van 
kerkgebouwen zo centraal is gesteld, hebben veel mensen al afgehaakt. 

 Met herbestemmingsonderzoek ben je aan het verkeerde einde begonnen. Eérst had een 
visie op pastoraat ontwikkeld moeten worden en vervolgens onderzocht wat daarvoor o.m. 
ruimtelijk nodig is. 

 Het moet mogelijk zijn om sámen – bestuur, vrijwilligers en andere belangstellenden – binnen 
een jaar een samenhangend plan te maken over hoe we parochie willen zijn, hoe we deze 
voor de toekomst kunnen behouden en zelfs sterker maken. Daar zullen we samen de 
schouders onder moeten zetten en het bestuur zal dus nog geen onomkeerbare besluiten 
moeten nemen. 

 Wij zijn één parochie, bestaande uit vijf kerkgemeenschappen, elk weer uit allerlei 
werkgroepen. Daar moeten we van uitgaan en zo kunnen we elkaar versterken. 

 Waarom nu al de keuze gemaakt voor de Ewaldenkerk? Het is nog maar zeer de vraag of dat 
wel het meest geschikte gebouw is voor onze toekomstige parochie. De Ewaldenkerk is al bij 
het fusiebesluit door de bisschop aangewezen als parochiekerk. 

 Refererend aan de tijdens de opening gelezen passage uit Handelingen) : Samen inleveren 
en dan opnieuw verdelen, prima, maar waar blijven de mooie dingen van Puiflijk, zaken als 
verbondenheid? 

 Wij zijn geen beheerder van monumenten. 

 Huisregels kan je aanpassen, dat moet ook, zeker als er nieuwe bewoners bijkomen. 

 Elk dorp hecht aan behoud van haar kerkgebouw. Dit moet reden zijn om hierover met de 
gemeente in gesprek te gaan. 

 
De bovengenoemde opmerkingen zijn door het parochiebestuur bestudeerd en meegewogen in de 
definitieve versie van het gebouwenplan dat aan de Bisschop van 's-Hertogenbosch wordt 
aangeboden. Onderwerpen die gericht zijn op de verdere uitvoering van het gebouwenplan en van het 
pastorale beleid zijn respectievelijk overgedragen aan de commissie gebouwen en de 
pastoraatsgroep. 

 
 


