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VERSLAG 1E BIJEENKOMST  
ROND DE KERK VAN DE HORST  
 
Er waren 30 mensen op de open avond over het sluiten van de kerk van het Goddelijk Hart 
van Jezus. Pastor Janssen maakte duidelijk dat het parochiebestuur per 1 juli de aanvraag zal 
indienen bij de Bisschop van ’s-Hertogenbosch om de kerk per 1 januari 2016 aan de 
eredienst te onttrekken. Als de Bisschop toestemt – en er is geen reden, daaraan te twijfelen 
– mag er vanaf 1 januari 2016 geen enkele viering meer gehouden worden, behoudens de 
viering, waarmee we de kerk officieel ‘kerk-af’ maken.  
 
Er was allereerst een vurig pleidooi om met neveninkomsten zoals concerten en koren de 
exploitatie van de kerk rendabel te maken en de kerk ook voor de eredienst te behouden, 
zoals nu het geval is. Die wens wordt meegenomen, maar lijkt niet haalbaar. 
 
Daarna was er een boeiend gesprek over de monumentale waarde van de kerk. Het blijkt dat 
de gemeenteraad destijds unaniem en zonder aarzelen heeft ingestemd met de status van 
‘monument’ voor de kerk zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Er werd benadrukt 
hoe uniek de kerk is in kunsthistorisch opzicht. De kerk werd door geldgebrek geen landelijk 
monument, maar verdiende dat wel. Om deze monumentenstatus op te heffen zal opnieuw 
een raadsbesluit nodig zijn. We waren blij dat wethouder Theo Giesbers er was, om ons alles 
te vertellen over de status van de kerk en de mogelijkheden van de gemeente. 
Dan was er een oproep om los van alle vooronderstellingen een avond open met elkaar te 
denken en te dromen over mogelijkheden die het gebouw en de plek ervan te bieden 
hebben. We zouden daarvoor ook andere belanghebbenden en deskundigen kunnen 
uitnodigen. 
 
De mensen die interesse hadden, lieten hun e-mailadres achter.  
Pastor Janssen besloot de avond met een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst op 
dinsdag 27 januari 2015 in de Slenk. Hij zal dan een taxatierapport meebrengen en aangeven 
wat het parochiebestuur voor de kerk wenst/hoopt te krijgen.  
 
Dank aan alle aanwezigen.  
J.v.Rooij  
 


