
 

 

Vragen art. 37 R.v.0 Balans Gulpen-Wittem betreffende de gemeentelijke Kerkvisie 

 

Enkele jaren geleden is in regering en de 2
e
 kamer zorg geuit t.a.v. kerkgebouwen. Deze zijn in 

eigendom van de protestante gemeente en katholieke parochies.  Die zorg kunnen wij delen nu 80% 

van Nederland niet of nauwelijks meer naar de kerk gaat. Vaak gaat het om monumentale 

gebouwen.  

Veel kerken zijn al aan de eredienst onttrokken, ook in ons zo lange tijd katholiek Limburg. De 

gebouwen zijn afgebroken of hebben een andere bestemming gekregen. Maar er zijn ook tal van 

voorbeelden waar het gebouw een gedeelde bestemming krijgt. Zie het voorbeeld van het Gulper 

Hoes, waar de protestante gemeenschap en de verenigingen van Gulpen gezamenlijk een gebouw 

delen.  

Ook binnen de gemeente Gulpen-Witten zie wij het aantal kerkgangers teug lopen. Aan de andere 

kant zijn de parochies nog steeds heel levendig en dragen zijn op tal van andere punten bij aan de 

leefbaarheid van de kernen. Buiten het kerkbezoek dragen nog steeds vele parochianen bij aan het in 

stand houden van de kerkgebouwen door een kerkbijdrage te betalen. Tot nu lukt het om financieel 

het hoofd boven tafel te houden en de gebouwen te onderhouden. De parochie staat midden in de 

gemeenschap en kan rekenen op een groot draagvlak 

In deze Covid-19 periode zie je toch weer de grote trek naar het kerkgebouw. De missen zitten vol 

met het maximum aantal van 30 personen en velen brengen een bezoek om een kaarsje aan te 

steken. 

Het ontwikkelen van een kerkvisie voor is toevertrouwd aan de gemeente, dus ook aan de gemeente 

Gulpen-Wittem.  

Vreemd genoeg heeft de gemeente ervoor gekozen om de notitie naar de kernoverleggen te sturen 

en niet naar de parochies 

Waarom heeft de gemeente ervoor gekozen om de notitie bij de kernoverleggen neer te leggen? 

Wat verwacht u van de kernoverleggen? 

Waarom zijn de parochies niet betrokken bij de notitie? Uiteindelijk zijn zij toch de eigenaar van de 

gebouwen.  

Gaat u de parochies nog betrekken bij de notitie? Zo ja, wanneer staat dit op de planning?  
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