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Verslag parochianenbijeenkomst/hoorzitting in Heerle op 3 november 2021 

Aanwezig namens het parochiebestuur: P. Backx (PB), J. v.d. Beemt, F. Schijven (secr.) en 
pastoor F. Verheije 
De presentielijst vermeldt daarnaast 37 aanwezigen 
 
1. PB heet alle aanwezigen welkom, meldt de afwezigheid van de vicevoorzitter en dhr. 
Keetelaar en stelt de aanwezige bestuursleden aan eenieder voor. 
 
 
2. PB geeft een inleiding, waarbij hieronder de integrale tekst: 

 
Beste parochianen, 
 
Welkom op deze bijeenkomst hier in het dorpshuis de Schalm. 
U had natuurlijk hier Wim Reijnders verwacht die dit soort bijeenkomsten altijd als 
voorzitter optreedt, maar Wim heeft een hele zware kou te pakken en kan zijn stem niet 
gebruiken, zelfs zo gek dat we het niet samen hebben kunnen voorbereiden.  Maar 
gelukkig geen Corona. 
Vandaar dat we hebben afgesproken dat ik deze bijeenkomst zal voorzitten. 
Ook is Ryan Ketelaar afwezig vanwege andere verplichtingen. 
De meeste zullen de leden van het parochiebestuur wel kennen, maar ik zal ze voor de 
zekerheid toch even voostellen.  
De pastoor de heer Frans Verheije kent u natuurlijk allemaal. Hij zal vooral luisteren naar 
het gene wat u inbrengt vanavond en zal natuurlijk ook desgewenst vragen 
beantwoorden.  
Secretaris is Frank Schijven uit Wouw, die ook van deze bijeenkomst een verslag zal 
maken,  
Jeroen van de Beemt, sinds enkele maanden in het bestuur en hij is zich aan het 
inwerken, maar is volop betrokken bij deze besluitvorming.  
Miranda Dellevoet penningmeester uit Moerstraten  
en ik Piet Backx uit Wouw, met de aandachtsgebieden gebouwen en begraafplaatsen.   
We hebben nog een vacature voor Wouwse Plantage en hopen deze zo snel mogelijk in 
te vullen.  
We hechten er namelijk heel veel waarde aan dat elk kerkdorp is vertegenwoordigd 
binnen het bestuur omdat we 1 parochie zijn en deze parochie bestaat uit 4 kerkdorpen 
en voor ons telt dat elke gelovige, waar deze ook vandaan komt, gelijkwaardig lid is van 
onze parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw in het Woud. 
 
Waarom hebben wij u uitgenodigd en wat is het doel van vanavond:  
Huidige problematiek is dat we op korte termijn besluitvorming moeten nemen, hoe nu 
verder binnen onze parochiegemeenschap na deze bijzondere tijd. 
Mijn voorstel is dat ik eerst een inleiding geef over het doel van de avond en een 
terugblik geef hoe het proces de afgelopen jaren is verlopen. 
Daarna is het de bedoeling dat u volop aan het woord komt, vragen kunt stellen, maar 
hopelijk vooral met ideeën komt. 
Het parochiebestuur is vooral hier om te luisteren wat er speelt in Heerle en Moerstraten. 
Deze avond beschouwen we als een soort hoorzitting, wat in het kerkelijk recht is 
geregeld, vandaar dat er ook een verslag van gemaakt wordt.  
In de wandelgangen heb ik afgelopen weken al enkele keren gehoord dat er al besloten 
is dat de kerk van Heerle definitief gaat sluiten. 



Dit wil ik meteen de kop indrukken. 
Er is op dit moment geen enkel formeel besluit genomen door het parochiebestuur en 
ook niet door het bisdom, wat er in de toekomst gaat gebeuren in welke vorm dan ook.  
Maar dat er besluiten genomen moeten worden door het parochiebestuur op korte termijn 
zal u hopelijk duidelijk worden na mijn inleiding. 
En daarom hebben wij u uitgenodigd voor deze avond. 
Ik hoop van ganser harte dat na mijn inleiding u het woord neemt en wij zullen vooral dan 
luisteren naar u. 
De uitkomst van deze bijeenkomst, met alle facetten, nemen we mee naar onze volgende 
vergadering van het parochiebestuur. 
In deze vergadering zullen we alles gaan wikken en wegen en hopelijk tot een besluit 
komen, wat draagvlak heeft binnen de parochiegemeenschap, maar ook 
toekomstbestendig en verantwoord is, gezien de moeilijke situatie, waarin de katholieke 
kerk zich bevind, vooral mede door de teruggang en verbondenheid van het aantal 
gelovigen binnen de geloofsgemeenschap en ook kijkende naar de leeftijdsopbouw van 
de gelovigen.  
In het kerkelijk recht is het zo geregeld dat deze besluiten van het parochiebestuur 
worden voorgelegd aan de bisschop, want de bisschop heeft het laatste woord en neemt 
het definitieve besluit.  
Nogmaals, dit proces moeten we nog doorlopen en na vanavond en na uw inbreng zullen 
we pas de definitieve besluitvorming vormgeven, die we daarna met u weer 
communiceren. 
Even een terugblik in het verleden en de huidige status van onze parochiegemeenschap 
met de problematiek. 
Voor 2001 waren er 4 zelfstandige parochies. 
In 2001 gaan de 4 zelfstandige parochies van Wouwse Plantage, Heerle, Moerstraten en 
Wouw samen op in de nieuwe parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud.  
In 1200 stond er een kapel in Wouw met de naam: Onze Lieve Vrouw in het Woud. Dit is 
de huidige naam van de parochie. 
Dit proces van samengaan is bestuurlijk heel goed verlopen, maar elke 
dorpsgemeenschap heeft zijn eigen cultuur en dat is te begrijpen. 
Al met al kunnen we concluderen dat het jarenlang goed heeft gefunctioneerd. 
Maar een algemene tendens was dat het kerkbezoek en de betrokkenheid flink 
verminderde. 
Door terugloop van de kerkbezoekers en grote onkosten aan de kerk is de  
St.Therisiakerk te Moerstraten in 2013 is gesloten. 
Voor het dorp en parochiebestuur met het pastoraal team een hele kluif om dat proces 
gezamenlijk goed te doorlopen. 
Vanuit de geloofsgemeenschap van Moerstraten kwam het verzoek om maandelijks een 
viering te houden in het dorpshuis de Parelmoer. 
Het bestuur van de Parelmoer stelde gratis het dorpshuis ter beschikking, waarvoor we 
ze zeer erkentelijk zijn. 
Het pastoraal team heeft met liefde en plezier hier de maandelijkse diensten verzorgd en 
de opkomst was goed. Het werd een sociaal treffen met een kopje koffie erbij. Door de 
Corona is jammer genoeg in het voorjaar 2020 aan deze vieringen een abrupt einde 
gekomen. 

Na mijn inleiding hoor ik graag vanuit de zaal of er behoefte is om dit weer te gaan 
opstarten. Wij horen graag uw mening hierover. 
Vanuit het bisdom werd in 2018 verlangd, dat er per parochie een centrale parochiekerk 
werd benoemd.  
In 2019 is de Lambertuskerk in Wouw aangewezen als de centrale parochiekerk  
Op dat moment zonder verdere consequenties, we moeten alleen rekening houden dat 
met bepaalde Hoogtijfeesten ( b.v met Pasen ) altijd in de centrale kerk een viering werd 
gehouden.  
En nu problematiek Heerle. 
In 2012 heeft het parochiebestuur de kerk overgedaan naar Aramis Allee Wonen. Toen 
kwam de kans voorbij en is onder de bezielende leiding van Rien Bartels van het 
parochiebestuur verwezenlijkt.  



Met een 3 tal huurders n.l. de dokter, het dorpshuis en de parochie. 
De parochie heeft toen de volledige sacristie, de kapel en vergaderruimte en berging 
gehuurd en bedongen dat wekelijks in de grote zaal de erediensten konden worden 
gehouden incl. de benodigde uitvaarten.  
Een prachtige oplossing mijns inziens.  
In de praktijk is de samenwerking tussen de 3 huurders altijd prima geweest en de 
afspraken over de servicekosten waren prima onderling geregeld. 
Wel wisten de 3 huurders niet op dat moment dat de energiekosten de pan uit zouden 
rijzen door de niet goed functionerende installaties Gelukkig is hierin een beetje 
verbetering gekomen, maar het is nog verre van ideaal.  
Het huurcontract is opgesteld voor 10 jaar en loopt af op 20 december 2022 met een 
opzegtermijn van 1 jaar. Jaarlijkse huurkosten zijn ca € 7500, -   energie ca € 6000,- (niet 
rekening houdende met een eenmalige korting op de antennes). Dus totaal ca € 13.500,- 
specifiek alleen voor de ruimte. 
Wanneer we voor 20 december niets doen, wordt het huurcontract automatisch voor 10 
jaar verlengd. Na die 10 jaar ( 2032 )  kun je jaarlijks opzeggen. 
Dus het parochiebestuur moet in de komende bestuursvergadering spijkers met koppen 
slaan en besluiten nemen hoe nu verder.  
Daarom is deze avond keurig op tijd want uw inbreng willen we graag meenemen in de 
overwegingen bij de besluitvorming.  
Vanaf 2013 tot 2020 heeft het prima gefunctioneerd, en zijn er wekelijks de erediensten 
gehouden incl. de uitvaarten. 
Maar er ontstond wel een ander probleem, wat trouwens op veel plaatsen in den lande 
geschiedt, n.l. het aantal vrijwilligers wat zich inzet voor de organisatie. 
Veel mensen staan er niet bij stil, wat er komt kijken om de activiteiten binnen de 
parochiegemeenschap te organiseren.  
Het pastoraal team had de laatste jaren met z’n tweeën een 9 tal kerken onder zich dus 
je kunt begrijpen, dat zij hun handen meer als vol hadden voor alleen de pastorale taken, 
wat natuurlijk prioriteit nummer 1 is binnen de parochie.  
In Heerle hadden we, buiten de acolieten en het koor, eigenlijk maar een 2 tal vrijwilligers 
voor al deze activiteiten.   
Ondanks een grondige voorbereiding van onze vrijwilligers, alle lof hiervoor, werd de druk 
op hun schouders voor begrafenissen te veel.  
Een voorbeeld: Er zouden maar ca 100 mensen komen op de begrafenis, maar dat bleek 
meer als het dubbele. Dan vraag je als parochiegemeenschap te veel van je vrijwilligers 
en de druk werd te groot. 
De vrijwilligers gaven zelf aan dat het onverantwoord was om hier mee door te gaan.  
Het parochiebestuur weet maar al te goed wat vrijwilligers voor een 
parochiegemeenschap betekenen.  
Zonder vrijwilligers kun je de organisatie van een parochiegebeuren nimmer draaiende 
houden. 
Het parochiebestuur, beseffende dat dit van een hele grote betekenis is voor de Heerlese 
gemeenschap, heeft toen desondanks het besluit moeten nemen dat in Heerle geen 
begrafenissen meer worden gehouden en dat in Wouwse Plantage of Wouw kan 
geschieden.  
We waren heel blij dat de vrijwilligers zich wel met liefde en plezier zich wilden blijven 
inzetten voor de wekelijkse erediensten. 
Doordat het aantal kerkgangers, zoals overal in den lande verminderden, is het besluit 
genomen om de wekelijkse dienst in de kapel te organiseren.  
Een 2-tal keren is de dienst naar ieders tevredenheid daar gehouden, maar toen sloeg 
Corona toe. 
De 1.5m regel was de doodslag 
Er konden maar een 16-tal mensen in en dat is niet haalbaar. 
Toen is het besluit genomen om zowel de maandelijkse dienst in Moerstraten en de 
wekelijkse dienst in Heerle te stoppen. 
Het pastoraal team heeft toen gevraagd om de zaterdag diensten in Wouw te 
organiseren op hetzelfde tijdstip als voorheen in Heerle, maar dat was een fiasco. 



De deuren waren opengezet, maar de Heerlese bevolking maakte daar nauwelijks 
gebruik van, wat we betreuren.  
Na enkele keren is deze dienst niet meer doorgegaan en de Heerlese en Moerstraatse 
bevolking hadden de mogelijkheid om naar Wouwse Plantage of Wouw te komen.  
Slechts enkele trouwe gelovigen uit Moerstraten/Heerle maken daar gebruik van.  
Jammer, zo groot is de afstand niet en mijns inziens gaat het om het geloof dat we 
samen willen vieren in het huis van God, wat elke kerk is, en het maakt niet uit waar deze 
ook staat, maar zo werkt de praktijk niet. 
Ieder is zeer betrokken bij eigen oude gewoontes en ook in zijn doen en laten. Misschien 
heeft de livestream, die we met spoed hebben aangelegd, wel een negatief effect gehad 
om naar de kerk te komen. 
Maar we zitten nu met een dilemma.  
We moeten voor 20 december een besluit nemen.  
Wij willen graag uw mening in deze. 
Heeft het nog nut dat we de zaak weer gaan opstarten in de kapel.? Of moeten we naar 
een andere vorm.? 
Elk idee is welkom. Vanavond worden geen besluiten genomen. 
En maak van je hart geen moordkuil, zeg wat je denkt, we hebben samen maar 1 doel en 
dat is n.l.    
de juiste beslissing nemen hoe nu verder in Heerle en Moerstraten. 
Wie kan ik hierover het woord geven?  

 
Hieronder een samenvatting van de inleiding: 

 

 De waarde die het bestuur hecht aan gelijkwaardige inzet voor alle kerkdorpen 

 Het doel: het geven van informatie over de huidige toestand van de 
geloofsgemeenschap, met name financieel en qua personele bezetting (nu de gevolgen van 
de pandemie minder lijken te worden) 

 het laten meedenken over de toekomst van vieringen in Heerle en Moerstraten 

 De status van deze bijeenkomst  

 Wanneer er definitieve besluitvorming over de vieringen zal plaatsvinden en de rol 
van het bisdom daarbij 

 Een korte historische terugblik over de totstandkoming van de huidige 
parochiestructuur 

 Het besluit om geen uitvaarten meer in Heerle te houden en toelichting daarop 

 De huidige kosten van huur en energie in de kapel in Heerle (samen ca € 13.500,-) 

 De noodzaak om op korte termijn een besluit over de toekomst te nemen, daar het 
huidige huurcontract op 20 december a.s. afloopt. 

 De inzet van vrijwilligers, met een onvermijdelijke terugloop in het aantal 

 Dat het parochiebestuur constateerde, dat er weinig animo is van Heerlenaren om de 
vieringen in Wouw te bezoeken 
 
Daarna schetst PB een aantal mogelijkheden:  

(a) Opstarten van de vieringen zoals die tot de coronapandemie begon hervatten. 
(b) Het aantal vieringen in Heerle terugbrengen tot een maal per maand 
(c) Het geheel stopzetten van vieringen in Heerle en Moerstraten 

 
3. Vanuit de zaal kwamen vervolgens diverse reacties. Nadat er aanvullende vragen 
waren gesteld, is er een peiling gehouden. Daaruit bleek:  Optie c vond niemand verstandig 
en/of gewenst;  Optie a vond men financieel te risicovol. Uiteindelijk bleek, dat een grote 
meerderheid optie b het meest aantrekkelijk vond.  
4. In Moerstraten betekent dit een weer opstarten van de maandelijkse viering in De 
Parelmoer op de eerste vrijdag van de maand om 19:00 uur. 

In Heerle is het voorstel gekomen om voortaan op elke 3e zaterdag van de maand om 

17:00 uur een viering te houden in de kapelruimte van de voormalige kerk te Heerle,  
dit voor de duur dat het huurcontract voor de kapelruimte nog loopt, namelijk tot december 
2022. Dit huurcontract dient een jaar tevoren opgezegd te worden en dat geschiedt dan ook 



voor 1 december 2021 a.s. Voor december 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden over de 
maandelijkse vieringen en of het zinvol is deze voort te zetten na het verlopen van het 
huurcontract en mocht dit van toepassing zijn op welke locatie en tegen welke condities die 
dan zullen plaatsvinden. 
 
Ter afronding zegt PB namens het bestuur toe, dat we zo snel mogelijk de vieringen zullen 
hervatten, maar dat we eerst het protocol van het bisdom moeten afwachten. 
Tot besluit bedankt PB alle aanwezigen voor hun inbreng en wordt hen namens het bestuur 
een drankje aangeboden. 
 

 


