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Kerk

1 De vier parochies in onze gemeente gaan
fuseren. Er wordt daarbij niet uitgesloten, dat
er kerken sluiten. Vind je dit een wijs besluit?
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Toelichting
1 Ze jagen jonge mensen de kerk uit, dus over 10 jaar zijn er bijna geen gelovigen meer.
1 zal wel moeten, te weinig bezoekers, onderhoud te duur. Als mensen graag naar de kerk gaan,
kunnen ze ook wel een eindje verder weg gaan. Is bij andere gelegenheden ook geen punt.
1 Wijs in verband met geldzaken. Zeer jammer voor de prachtige gebouwen die vervolgens leeg staan
en veel waarde hebben voor de burgers.
1 wees voorzichtig, alles goed bekijken dan hoeven nog niet meer kerken gesloten worden.
1 verstand zegt ja, maar het hart zegt nee
1 Onnodig geld over de balk smijten is nooit verstandig.
1 Om het huishoudboekje op orde te houden is het noodzakelijk
1 maar er moeten wel kerk dependances ingericht worden per kerkdorp.
1 Maar er moet wel een andere bestemming voor gevonden worden Anders blijven ze te lang leeg en
gaan de gebouwen verpauperen
1 Ik hoop wel dat de kerk van Lieshout als eerste gesloten wordt. Ik blijf het een lelijke kerk vinden
1 Ik ben zelf niet gelovig maar doe soms wel wat vrijwilligerswerk voor de kerk (ict, website) en ik heb
van ze begrepen dat ze niet anders kunnen helaas
1 Het lijkt me financieel onmogelijk om alle kerken open te houden voor steeds minder kerkgangers.
Voor de minst bezochte kerken kunnen nieuwe goede bestemmingen worden bedacht.
1 helaas wel, jammer maar snap t wel ivm de afnemende aantal pastoren en kerkgangers
1 Heb niks met de kerk, wel met geloven
1 Gezien het aantal mensen die naar de kerk gaan is het een goede beslissing
1 Er zijn te weinig kerkgangers; wel moet sluiten of onttrekking aan de eredienst zo verstandig
gebeuren dat de onttrokken gebouwen anders kunnen worden gebruikt of verkocht
1 Er is niet veel animo meer om naar de kerk te gaan bij de mensen.
1 De kerken moeten wel in ere worden gehouden. Maar ik sluit niet uit dat het nodig is dat er kerken
gaan sluiten. Er moet een passende andere functie voor gevonden worden. Dit helpt ook om de
dorpen aantrekkelijk te houden of te maken voor bezoekers.
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1 De kerk heeft zichzelf buiten de maatschappij gezet. Ze sluiten niet meer aan bij de beleving van de
mensen van nu, wat heel jammer is omdat veel mensen de steun van de kerk goed zouden kunnen
gebruiken.
1 als het aantal bezoekers terug loopt moet je filialen sluiten, dat werkt overal zo.
1 Alle kerken mogen van mij opgedoekt worden. Er bestaat geen God, daarvoor is er teveel ellende op
de wereld. En als er een God zou bestaan, dan is het een rotzak!
2 Sluiten om te sluiten is geen goede drijfveer. Het proces heeft tijd en ruimte nodig. De belangen van
de sterksten worden behartigt, naar de anderen wordt niet geluisterd. Een verloren strijd voor 3
kernen en dus voor de kerk als instituut.
2 slecht besluit het moet juist dicht bij de mensen zijn en zo gaat het veder van de mensen af...
2 Nee,omdat vele mensen in welk kerkdorp dan ook toch graag naar de kerk gaan in hun dorp!
2 Nee, niet zonder goed overleg met parochianen of de dorpsraden over alternatieve mogelijkheden
2 kapitaalvenietiging
2 ik zou het jammer vinden als er in de toekomst meer moskeeën dan kerken zijn.
2 Ik vind dat alle kerken in Laarbeek open moeten blijven, de parochies hadden aan moeten sluiten bij
de Damiaan parochie, daar hebben ze meer priesters en diakens en ze zijn niet zo behoudend als
Verbraeken.
2 Ik krijg de indruk dat de kerkelijke overheden niet naar andere oplossingen kijken
2 Ik ga dan zeker niet meer naar de kerk. En er zullen ook geen mis intesies meer worden gedaan voor
mijn overleden familieleden oders en twee broers.
2 Het zijn vaak toch ouderen die er heen gaan, waaronder ook oudere die slecht ter been zijn o.I.D. En
die zouden dan nu misschien helemaal niet meer maar een mis kunnen
2 er is zoveel geld in de restauratie gestoken en nu sluiten is belachelijk.
2 Enerzijds snap ik dat de kerk i.v.m. vroeger misbruik enorm moet boeten maar in een klein dorp als
Mariahout heeft de kerk -vooral voor ouderen - een heilzame functie. Kijk maar naar sluiting kerk op
Donk, deze mensen gaan niet naar Beek maar naar Mariahout ter kerke!
2 Een kerk is een toevluchtsoord, rustplek waar iedereen zo naar binnen zou moeten kunnen om stil
te staan bij wat de mens bezighoudt en die daar behoefte aan heeft. Vooral als je ouder wordt en
niet meer mobiel bent kan een kerk een plaats zijn waar je altijd welkom bent om te zijn wie je bent.
Stilte, praten, luisteren, rust, weg van hectiek, aandacht.
2 De kerk dient kort bij te zijn, de bereikbaarheid dient laagdrempelig te zijn voor een ieder
2 Besluiten worden genomen zonder goed overleg met de parochieanen
2 Ben niet kerkelijk maar de kerk is wel ´n stukje dorpscultuur en hoort in een dorp.
2 Al parochianen net meer in hun eigen dorp naar de kerk kunnen, gaan ze niet meer naar de kerk. Er
wordt veel over de hoofden van de mensen heen beslist, dan haken ze af
3 Zou dan zeker de kerken gebruiken voor een ander doel
3 op het eerste oog is het jammer dat er een kerk gesloten zou moeten worden, van de andere kant
moet het wel haalbare kaart blijven. de kerken in Laarbeek zijn voor de meeste mensen wel
`monumenten` denk ik.
3 kerken sluiten is een klap voor de ouderen, zij kunnen dan vaak moeilijker naar een andere kerk.
(afstand) Bij andere geloven b.v. protestanten/gereformeerden hebben ze vaak veel meer
kerkgebouwen in gebruik per gemeente en die sluiten NIET.
3 ik begrijp dat niet allen kerken opengehouden kunnen worden, maar voor de kleine dorpen is het
wel van belang dat er een kerk is, ik vind dat de kerk van Mariahout open moet blijven omdat het
voor veel mensen toch een belangrijk gebouw is en misschien kunnen de kerk ook voor meer
activiteiten gebruikt worden.
3 Het zou wel mooi zijn als het mogelijk blijft dat mensen in hun eigen kern kunnen trouwen dopen
begrafenis hebben enzovoorts
3 Er gaan zo weinig mensen naar de kerk dat het financieel niet haalbaar is ze open te houden,
Daarvan zijn de mensen die wel gaan de dupe. Ik ga soms en vind het niet fijn dat de kerk in Lieshout
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gesloten zou worden, maar snap het best.
3 Doodzonde met aalmoezenier Wester
3 Ben niet gelovig, geef niet om een parochie
Kerken zijn niet van de kerk, maar van de parochianen

Op dit moment zijn er vier kerken in onze gemeente, waar een dienst wordt gegeven.

1.1 Hoeveel kerken zouden er open moeten
blijven in Laarbeek?
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Voor de paar oude gelovigen, zou ik 1 kerk openhouden. Maar het merendeel van de mensen heeft
wel wat anders te doen dan op die harde banken in de kou te gaan zitten luisteren naar een lulpastoor.
1 lijkt me genoeg, maar ik moet er ook bij vertellen dat ik geen kerkganger ben en het me dus
eigenlijk ook niet veel kan schelen.
Er moeten twee kerken open blijven. De rest moet een andere bestemming krijgen en daardoor
ook open blijven.
Beek en Mariahout moeten open blijven
Zolang wij een pastoor hebben die een andere niet kan hebben en zorgt voor een ontslag, wil ik
niet horen bij een fusie die hij moet leiden.
Zoveel als ze zelf kunnen financieren. Ik vind niet dat daar overheidsgeld aan besteed moet
worden.
Ik ga zelf maar zelden naar de kerk en kan absoluut niet beoordelen hoeveel mensen waar en
wanneer naar de kerk gaan.
Het mooiste is natuurlijk 1 kerk per kerndorp. Maar als we samen moeten voegen zou ik ik voor
lieshout en mariahout 1 kerk nemen en voor aarle rixtel en beek en donk. Bij wijze van spreken zou
je nog om de week kunnen wisselen per kerk.
Genoeg om het nodige aanbod te kunnen voorzien. De mobiliteit van ouderen kan bijvoorbeeld
een probleem vormen wanneer nabij gelegen kerken worden gesloten.
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Dat is afhankelijk van het aantal bezoekers. Men zou nu ook al meer activiteiten in kerken kunnen
organiseren, zodat meer mensen elkaar toch blijven ontmoeten.

1.2 Als je nu wordt gevraagd welke kerk als
eerste gesloten dient te worden, dan antwoord
je:
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zie 4.1
Lelijkste gebouw
kan ook voor andere functies ingericht en gebruikt worden
Gebouw is het minst mooi van de kerken in Laarbeek
De overige kerken zijn allen ouder. Historische waarde spreekt me aan
Dat is toch geen kerk, meer een discotheek, of een mooie locatie voor een supermarkt!
Dat is geen kerk,kan beter voor iets anders gebruikt worden
Gebouw kan beter dienst doen als culturele ruimte of zo iets of inpandig app voof jongeren
bouwen die betaalbaar zijn
Dit lijkt me de kleinste van het geheel. Als er 1 kerk over dient te blijven lijkt die in Beek mij de
voor de hand liggende te zijn.
De mensen die hier wonen kunnen geen gebruik maken van ov.
Waar de meeste mensen wonen die lid zijn van de RK.
die kerk die de meeste bezoekers trekt
Je zou kunnen kijken naar welke kerk het meest bezocht wordt en de minst bezochte het eerst
sluiten.
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