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Parochie Maria Vlucht 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verslag hoorzitting Glanerbrug – 13 maart 2023 

Onderwerp: aan de eredienst onttrekken van de kerk in Glanerbrug kerk 
 
Aanwezig: 
Parochiebestuur: Paul Daggenvoorde (pastoor), Jan Olde Heuvel (vicevoorzitter), Jeroen 

Renard (penningmeester), Ton Melcherts (secretaris) 
Pastores: Paul Daggenvoorde (pastoor), Carla Berbée (p.w.) 
Locatieraad: Marcel Brueker (ook namens werkgroep Toekomst), Henk van de Meer, 

Yvonne Weber, Leny Kloppers 
Pastoraatgroep:  Marijke Lammers 
Notulisten:  Irene Ridder, Rietie Kenter, Annette Kerver 
Aanwezige parochianen: Zie presentielijst voor alle aanwezigen 
Aanvang vergadering: 19.30 uur 

  
 
1. Opening  

 
Pastoor Paul Daggenvoorde heet iedereen van harte welkom en legt uit dat de vergadering vanavond uit 
drie delen bestaat.  

1. Opening met aandacht voor het overlijden van Mien Besseler 
2. De formele hoorzitting 
3. Informele bijeenkomst voor eventuele informatieverstrekking en gezellige nazit.  

 
Aandacht voor het overlijden van Mien Besseler: 

• Pastoraal werkster Carla Berbée bij het aansteken van een Paaskaars: “Een stukje van het vuur is 
toch ander vuur geworden. Zij wás gewoon de parochie, de oude parochie; kon met 
leeftijdgenoten én jonge mensen overweg.”  

• Herry Beernink spreekt: “Een lieve, betrokken vrijwilligster is van ons heengegaan. Vorige week 
maandag, 6 maart 2023, is op 90-jarige leeftijd Mien Besseler-Muller overleden. 
Decennialang heeft Mien zich op allerlei manieren ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Ze 
was lid van het toenmalige parochiebestuur, lid van de locatieraad, lid van de pastoraatgroep, de 
drijvende kracht achter de kerkhofgroep, parochieel uitvaartcoördinator. Voor al haar inzet 
ontving zij de pauselijke onderscheiding Bene Merenti.  
Wij zijn haar meer dan dankbaar voor haar onbaatzuchtige en niet aflatende inzet voor onze kerk 
en onze geloofsgemeenschap. We zullen Mien heer erg gaan missen. 
Afgelopen vrijdag, 10 maart, hebben we hiernaast in haar kerk afscheid van haar genomen en 
aansluitende te ruste gelegd bij haar Jan op de begraafplaats van onze geloofsgemeenschap aan 
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de Bultsbosweg. Dat zij moge rusten in vrede! Wij steken een Paaskaars voor haar aan en zullen 
Mien gedenken met een hartelijk applaus.” 

 
Op 19.42 uur opent pastoor Daggenvoorde de formele hoorzitting en houdt een inleiding.   
 
2. Inleiding door pastoor Daggenvoorde 

 
Op 21 maart, 2 mei en 7 november vorig jaar (2022) hielden we telkens een gezamenlijke vergadering 
van de pastoraatsgroep, de locatieraad en het parochiebestuur en met jullie.  
Die bijeenkomsten hebben we parochieavonden (geloofsgemeenschap) Glanerbrug genoemd en 
daarvan zijn notulen gemaakt. Deze informatiebijeenkomsten gingen over onze toekomst hier. Met als 
inzet de vraag of en hoe we in Glanerbrug geloofsgemeenschap kunnen blijven. Want het ontbreekt aan 
mensen (vrijwilligers), aan middelen (geld) en aan aanwas van nieuwe jonge leden. 
We vonden naar aanleiding van deze avonden gelukkig enkele mensen om nog wat taken op te nemen, 
maar zagen ook dat daarmee de problemen waarvoor we staan niet opgelost worden.  
We stelden een werkgroep in die de toekomst van de geloofsgemeenschap hier grondig zou verkennen 
onder leiding van Marcel Brueker. 
Tegelijk is en wordt er gekeken door de pastoraatsgroep (die van samenstelling is gewisseld) onder 
leiding van Carla naar wat pastoraal wenselijk en haalbaar is in deze geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld 
of en hoe er naast die ene viering per maand een extra viering gehouden zou kunnen worden onder 
leiding van een parochiaan. En wat er aan bezoekwerk, catechese en ander pastoraat mogelijk is.  
De werkgroep toekomst heeft in kaart gebracht dat niet alle vastgoed aangehouden kan worden 
eenvoudig omdat we het niet kunnen beheren en betalen. De werkgroep deed 6 voorstellen van 
combinaties van af te stoten vastgoed. 
In december 2022 werd onder parochianen uit Glanerbrug schriftelijk een peiling gehouden over deze 6 
opties. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023 werd de uitkomst van deze peiling bekend gemaakt. 
Van de mensen die aan de peiling hebben deelgenomen, stemt het overgrote deel in met de verkoop 
van kerk en pastorie. 
In januari deed de werkgroep verslag van deze gehouden peiling aan het parochiebestuur.  
Het parochiebestuur zien dat hier op locatie reëel gekeken wordt naar de onmogelijkheid om 
onderhoud en gebruik van de kerk te blijven financieren. 
We durven er afstand van te doen en dat is niet niks. De kerk in Glanerbrug bestaat in 2023 al 120 jaar. 
Gelukkig hebben we een prima parochiehuis. Daar kunnen we als geloofsgemeenschap vergaderen en 
“kerken”. 
In haar vergadering van 23 januari 2023 heeft het parochiebestuur formeel besloten de kerk en de 
pastorie ter verkoop op de markt te brengen. En om het parochiehuis op te knappen voor 
bijeenkomsten en vieringen. 
 
Een kerkgebouw kan pas dan verkocht worden als het aan de eredienst onttrokken is, dat doet de 
bisschop, per decreet. 
Alleen hij kan bepalen dat een kerkgebouw op enig moment niet meer aan God gewijde ruimte meer is. 
Omdat te kunnen doen, moet hij van het parochiebestuur een zorgvuldig samengesteld dossier krijgen. 
Daarin moet ook te zien zijn dat iedere parochiaan gelegenheid heeft gehad om bezwaar te maken 
tegen de voorgenomen kerksluiting. 
Daar is een hoorzitting voor, en die houden we vanavond. 
Een hoorzitting is geen informatie of discussiebijeenkomst maar een formele bijeenkomst. 
Na deze toelichting op het voorgenomen besluit, het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken, 
krijgen jullie zo dadelijk gelegenheid om bezwaren of welk informatie ter zake dan ook kenbaar te 
maken, waarvan jij wilt dat het in het dossier gaat naar de bisschop. 
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Elk gemaakt bezwaar en elke opmerking wordt woordelijk in het verslag opgenomen. 
Geen samenvatting dus of duiding, maar een registratie van wat feitelijk is gezegd. 
Opdat de bisschop zich over ons voorgenomen besluit tot kerksluiting een zo goed mogelijk oordeel kan 
vormen.  
Er wordt een verslag gemaakt dat vanavond voor de afloop door ons allemaal moet worden vastgesteld. 
Daarin worden de namen van alle aanwezigen opgenomen.  
Daarom nu mijn vraag aan jullie, hebben jullie allemaal de presentielijst ingevuld? 
(Degene die nog niet heeft getekend krijgt nu de presentielijst om alsnog in te vullen). 
Zo dadelijk begin ik de formele hoorzitting, ik zal deze ook weer sluiten. 
Daarna is er gelegenheid om met elkaar, het bestuur, met Carla en mij en de werkgroep te spreken.  
En ook om gezellig samen te zijn.  
Dan begin ik nu de formele hoorzitting. 
Aan de orde is het voorgenomen besluit de kerk te sluiten. 
Wie heeft daartegen welk bezwaar?  
Wie mag ik het woord geven… 
 
Daarmee start pastoor Daggenvoorde om 19.48 uur het feitelijke horen.   
 
Feitelijke hoorzitting  

 
Marcel Brueker, voorzitter locatieraad: 
Inbreng locatieraad Glanerbrug op de hoorzitting van maandag 13 maart 2023. 
Vanaf het begin van het overleg over de toekomst van de parochiekerk heeft de locatieraad zich 
coöperatief opgesteld. Deze opstelling heeft ertoe geleid dat na twee parochie avonden er een 
schriftelijke enquête is gehouden hoe nu verder. De uitkomst hiervan was dat een grote meerderheid 
van de parochianen die gestemd hebben zich hebben uitgesproken voor sluiting en verkoop v.d. kerk en 
de pastorie, en het voortzetten van de parochiële activiteiten in het parochiehuis. Aan de verkoop is wel 
de beperking verbonden dat een gedeelte van de opbrengst van de verkoop wordt besteed aan de 
verbouwingsplannen van het parochiehuis. Het parochiehuis zal allereerst qua energievoorziening en 
isolatie geschikt moeten worden gemaakt aan de eisen van de huidige tijd. Dat is in feite achterstallig 
onderhoud dat in de afgelopen jaren al had moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zal zeker in het 
achterste gedeelte van de grote zaal het e.e.a. moeten gebeuren om het een gebedsruimte c.q. 
stiltecentrum te laten worden. Huidige toestand is meer in de café sfeer en dat zal en moet veranderd 
worden. Ook het meubilair zal moeten worden vervangen om de gelovigen meer het gevoel te geven 
dat men in een gebedsruimte zit dan in het café. Op de benedenverdieping zal een kantoorruimte 
gecreëerd moeten worden voor het secretariaat van de parochie en daarbij een archiefruimte. Voor de 
koren zal het meer dan prettig zijn dat ook de akoestiek wordt aangepakt zodat zingen daar heel goed 
mogelijk is. 
In de nabije toekomst zal ook gekeken moeten worden naar de tweede verdieping (woning en de 
diverse andere ruimtes daar aanwezig.) Om daar iets geschikts van te maken voor bijv, verhuur zal in 
ieder geval geld gereserveerd moeten worden. 
Afhankelijk van voorstellen die in de loop van deze maanden nog uit de parochie komen zal er financiële 
ruimte moeten zijn om daar indien nodig invulling aan te kunnen geven. In de huidige tijd is er steeds 
meer behoefte aan het ontmoeten van mensen. Je kunt hierbij denken aan inloop ochtenden met 
gebruik van een kop koffie, aan eens in de zoveel tijd een gezamenlijke lunch of warme maaltijd kortom 
activiteiten die met zich meebrengen dat we met de huidige keuken niet meer uit de voeten kunnen. 
Ook een koffietafel na afloop van een uitvaart moeten we kunnen blijven aanbieden. Daarnaast hopen 
we dat er spontane activiteiten zullen ontstaan binnen de parochie die we in het parochiehuis kunnen 
houden. 
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Een grote wens is wel dat er een aula zal komen. Buiten het parochiehuis is er ruimte om een dergelijk 
gebouw te realiseren. Door de verkoop v.d. pastorie is er in de parochie maar ook in Glanerbrug zelf 
geen ruimte om de overledene op te baren en op een fatsoenlijke manier afscheid te nemen van je 
dierbare, en de nabestaanden te condoleren. We weten dat het in eerste instantie geen taak is voor ons 
als parochie om een dergelijk gebouw neer te zetten. Maar het is een item waar we als locatieraad c.q. 
parochie zeer zeker over willen en moeten nadenken. Dat we daar een commerciële partij bij nodig 
hebben zal duidelijk zijn. Maar we willen indien nodig het voortouw nemen om de mogelijkheden 
hiertoe te bekijken. 

• Pastoor Daggenvoorde neemt wat Marcel gezegd heeft en op papier staat van hem aan, en 
zegt dat het integraal opgenomen wordt in het verslag van de hoorzitting.  

 
Annelies Dood vraagt: “Wordt dit gebouw of deze ruimte ook aan de officiële eredienst toebedeeld?” 

• Past. Daggenvoorde: “Nee, en dat is maar goed ook. Want dan zouden we hier niets anders 
kunnen doen. De wens is immers dat het hier zodanig wordt ingericht, dat het parochiehuis 
multifunctioneel gebruikt blijft worden en bij gelegenheid ook in gebedssfeer kan worden 
gebracht”. 

 
Annelies Dood vraagt: “Wij hebben in Glanerbrug een bloeiende KVG (Katholieke Vrouwen Gilde) - is er 
in de toekomst ook ruimte voor ons? Wij huren tot op heden deze ruimte jaarlijks.” 

• Past. Daggenvoorde: “ja, dat blijft mogelijk. En past goed bij de wens van de locatieraad. Je 
hoorde Marcel zeggen dat het mooi zou zijn als er hier nog meer activiteiten tot ontwikkeling 
komen.” 

 
Elly Hoek vraagt: “Zolang de kerk aan de eredienst verbonden is, mag het dan niet gebruikt worden voor 
andere dan kerkelijke activiteiten?”  

• Past. Daggenvoorde: “Nee, zolang de kerk aan de eredienst gewijd is, kan er niet iets anders in 
plaatsvinden”.  

 
Koos van Dijk vraagt: “Misschien loop ik een eindje vooruit, maar wat gaat er met de kunstschatten 
gebeuren?” 

Past. Daggenvoorde: “Elke parochie in Nederland heeft haar kunstbezit geïnventariseerd, onder 
andere i.s.m. het Catharijneconvent in Utrecht. Onderdeel van het traject van verkoop van de 
kerk is o.a. dat we op basis van de inventarislijst moeten aangeven wat voortaan waar bewaard 
wordt, omdat dat niet meer in de kerk, in de sacristie of in de pastorie zal zijn. Alles moet terug 
te vinden zijn. Daar gaat het om. Niks mag zoekraken. Het blijft eigendom van de parochie 
immers. 
 

 
Gerard Olde Benneker vraagt: “Een gedeelte van de opbrengst (uit de verkoop van de kerk) gaat 
gebruikt worden om het parochiehuis op te knappen. Wat gaat er met de andere delen/opbrengsten 
gebeuren?”  

• Past. Daggenvoorde antwoordt: “De hele opbrengst is van parochie Maria Vlucht. En wat niet 
gebruikt wordt voor het opknappen van dit parochiehuis komt bij de algemene middelen van de 
parochie.  9% van de opbrengst van verkoop wordt afdragen aan het bisdom Utrecht als een 
soort belasting. 

 
Leny Kloppers merkt op: “Kerk en pastorie gaan verkocht worden. Dat wordt door het parochiebestuur 
georganiseerd. Hoe kunnen we voorkomen dat er mensen in de pastorie komen te wonen waar veel 
politie op af komt, zoals nu bij het Dorpshuis aan de andere kant van de kerk gebeurt?” 
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• Past. Daggenvoorde: “We zullen niet zonder meer alleen maar naar de centen kijken. Wij houden 
als kerkgemeenschap ook het belang van de sociale cohesie van het dorp in het oog. We nemen 
jouw opmerking mee.” 

 
Leo Metternich vraagt: “Over het vastgoed – als de kerk verkocht wordt: de ramen zijn zeer kostbaar, 
gemaakt door een bekende glazenier uit Tubbergen. Wordt daar rekening mee gehouden?” 

• Past. Daggenvoorde: “Ja, onderdeel van verkoop van kerkelijk vastgoed is ook gesprek over wat 
nagelvast zit. En wat de koper daar mee gaat doen. 

• Jan Olde Heuvel, vicevoorzitter van parochiebestuur: “In het verleden hebben we daar ook 
overleg over gehad – over wat je daarmee kunt doen. Je zou de ramen (of een aantal daarvan) 
hier in het parochiehuis aan de wand kunnen zetten. Niet ergens inmetselen dus. Wij zullen 
kijken wat we daarmee kunnen doen voor Glanerbrug.” 

• Past. Daggenvoorde: “In overleg met de verkoper kan afgesproken worden of er een aantal 
ramen uit gehouden kunnen worden. Dan kunnen we nadenken over een bestemming hier in het 
parochiehuis. Niet in de muur, maar binnen de ruimte van het parochiecentrum, om ook 
tegemoet te komen aan de wens dat het hier wat meer gebedssfeer heeft.” 

 
Leo Metternich merkt op: “Het zou verstandig zijn ze (de ramen) buiten de verkoop te houden.” 

• Past. Daggenvoorde: “Die wens komt in het verslag en zullen we meenemen. We kunnen 
evenwel het onmogelijke niet waarmaken.” 

 
Annelies Dood merkt op: “Ook de beelden van Mengele zijn kostbaar, die aan de pilaren in de kerk zijn 
bevestigd”.  

• Jan Olde Heuvel, vicevoorzitter parochiebestuur: “In Losser (Martinuskerk) zijn de ramen daar 
eruit gehaald en naar een andere plek gebracht. We kunnen t.z.t. bepalen waar die beelden een 
andere plek kunnen krijgen.” 

 
Henk van der Veen voegt toe: “Het zijn hele dure beelden – heel kostbaar. De directeur van een 
museum is hier nog bij geweest; de kerk werd na de verbouwing geadviseerd deze extra te verzekeren. 
Ik zou het wel heel fijn vinden als bepaalde dingen, zoals deze beelden, hier kunnen blijven, want zulke 
beelden bestaan nergens anders.” 

• Past. Daggenvoorde: “Van wat niet nagelvast zit en de typisch kerkelijk sfeer ademt zullen we 
bekijken of het hier (in het parochiehuis) een plek kan krijgen. De beelden zijn wel erg groot.” 

 
Marcel van der Straat vraag ter aanvulling: “Geldt ook voor Mariakapelletje bij ingang van de kerk, met 
de Maria-icoon?” 

• Past. Daggenvoorde: “Ja, dat geldt ook voor het Mariakapelletje.” 
 
 
Afronding hoorzitting 
 
Om 20.10 uur vraagt pastoor Daggenvoorde of er nog iemand is die formeel bezwaar wil maken of enig 
andere opmerking wil maken die in het dossier moet. Hierop volgen geen nieuwe bezwaren of 
opmerkingen. Hij stelt vast dat alle 53 aanwezigen de presentielijst hebben ingevuld. En merkt op dat 
alles wat elke inspreker heeft gezegd door de notulisten woordelijk opgenomen werd en telkens na het 
maken van een opmerking, of stellen van een vraag, werd voorgelezen. En dat telkens per onderdeel 
met instemming van de inspreker werd vastgesteld dat wat ervan in het verslag komt een volledige en 
correcte weergave is.  Hij merkt op dat alles wat vanavond gehoord moest worden kennelijk is gehoord 
en correct opgenomen in het verslag van het formele deel van deze avond, namelijk de hoorzitting zoals 
bedoeld in de procedure van het bisdom.  
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Hij meldt ook dat wie de komende dagen, tot binnen twee weken nog bezwaar wil maken, dat kan doen 
bij de secretaris van het parochiebestuur via het emailadres secretaris@mariavlucht.nl (de heer Ton 
Melcherts).  Ton Melcherts: “Bij mij zijn tot nu toe geen schriftelijke bezwaren binnengekomen.” 
Hierna sluit Past Daggenvoorde de formele hoorzitting, dit deel van de vergadering, met dank aan de 
aanwezigen. Waarna de zaal applaudisseert.  
 
3. Nazit / informatieverstrekking 

 
Pastoraal werkster Carla Berbée over het pastoraat in het vervolg:  

“Het is niet voor niets dat hier een kleine Paaskaars brandt. Pasen is het hart van ons geloof – de 
hoop dat er altijd weer nieuw leven mogelijk is, de hoop dat je met elkaar dat vuur brandend 
houdt en dat we het warm hebben bij elkaar. 
Ook al zal op den duur het kerkgebouw hiernaast sluiten, dan is daarmee het geloof niet weg en 
daarmee is ook onze gemeenschap is niet weg. Zolang wij elkaar weten vast te houden en ook 
boodschap hebben aan elkaar, blijft er hier een geloofsgemeenschap. Daar zijn we allemaal bij.  
Daarom is het mooi dat de dames van de KVG er zijn (al dertig jaar!) en mensen van de 
Vincentiusvereniging, de bezoekgroep, het dames- en herenkoor, de mensen van het 
secretariaat, de ziekenbezoekgroep – we weten van elkaar. Dat maakt een gemeenschap 
levendig en levend. 
Ik heb met de pastoraatgroep (Marijke Lammers en Bert Jannink) en locatieraad (Marcel Brueker, 
Leny Kloppers en Yvonne Weber) bij elkaar gezeten: hoe gaan we straks verder, los van het 
(kerk)gebouw, maar wel met elkaar. Als gemeenschap, als het over geloof gaat, als het over 
vieringen gaat en als het over onze eigen clubs gaat.  
Pas als je zegt: ‘Dat hoeft van mij niet meer’, dan houdt het op. 
Het is de kunst om die dingen hier voort te zetten in het parochiehuis. In Enschede is dat ook 
gelukt: een aantal groepen van kerken die gesloten werden, bestaat na zeven jaar nog. Omdat 
men elkaar vasthoudt en boodschap heeft aan elkaar. 
Elke eerste vrijdag van de maand-viering kan gewoon doorgaan, zoals nu al gebeurt in het 
parochiehuis, met koffie na afloop. Dat hoort ook bij elkaar. Het biedt extra kansen, omdat je 
hier warmer en geriefelijker zit en elkaar kunt zien. Het parochiehuis biedt dus extra kansen. 
Dat is wat ik jullie op het hart wil drukken en waar we mee aan de slag gaan. 
Wat kan er wel, wat kan er niet?  
Het is heel belangrijk om te weten wat we wensen en willen – als het gaat over gemeenschap 
zijn, over geloof en over verenigingen. Hoe kunnen we dat realiseren?” 
 

Elly Hoek vraagt: “Kan de kerk niet toch behouden worden - bv de kerk verhuren of de kerk gedragen 
laten door het gehele dorp, voor een symbolisch bedrag verkopen?” 

• Carla Berbée: “Daar is al vier, vijf jaar jaren over gepraat en daar hebben we de vergaderingen 
over gehad. Vergis je niet in de bouwtechnische staat en de exploitatie – dat kost te veel geld. 
We moeten veel loslaten, maar kijk naar wat wel kan. We moeten kijken wat we dan nodig 
hebben. We hebben vooral elkaar nodig! Ik hoop dat we er met elkaar iets van willen maken. 
Denken in mogelijkheden en kan dat?” 
 

Leny Kloppers vraagt: “Op welke termijn denken jullie dat de bisschop toestemming geeft om de kerk 
aan de eredienst te onttrekken?” 

• Past. Daggenvoorde: “Als het dossier compleet is, sturen we het in en laat de bisschop de 
pastorale, financiële, vastgoed-technische en demografische onderdelen van het dossier 
onderzoeken. Dat is hoe ziet de gemeenschap eruit – leeftijd, dopelingen, huwelijken)...Hoe gaat 
het pastoraat verder. Hij zal dus alle verslagen (laten) lezen van de informatiebijeenkomsten (zie 

mailto:secretaris@mariavlucht.nl
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https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten ) en ook de rapportage van de 
werkgroep Toekomst (die de (on)mogelijkheden hebben onderzocht).  
Er wordt dus gekeken naar hoe het hier de afgelopen jaren is gegaan en zal gaan: pastoraal, 
financieel en wat toekomstverwachtingen zijn, ook wat de kosten voor onderhoud, en de 
beheerkracht van de mensen hier betreft. 
Na een positief advies over onttrekken aan de eredienst en met zijn instemming wordt een 
decreet opgesteld. Maar dat geeft hij pas af als wij ver gevorderd zijn met een koper. Dat loopt 
dus gelijk op: onttrekken aan de eredienst en verkoop van de kerk. 
Elke koper weet (door een clausule in het verkoopcontract) dat het gebouw pas gekocht kan 
worden als de kerk aan de eredienst is onttrokken. Wij houden er rekening mee dat de 
leefbaarheid hier niet wordt verstoord en het bisdom kijkt mee dat louche kopers af worden 
gehouden. We hebben er uiteraard wel belang bij dat het kerkgebouw wat opbrengt, want we 
willen dit parochiehuis kunnen opknappen.  

 

• Jan Olde Heuvel, vicevoorzitter parochiebestuur: “Het bisdom weet door ervaring wat een kerk 
ongeveer waard is. Als wij iets willen verkopen, krijgen wij opgelegd aan welke voorwaarden en 
minimale prijs we moeten voldoen. Het bisdom en de koper wil weten of er gebreken zijn enz., 
dus er moet ook een bouwkundig onderzoek worden gedaan. Dat heeft tijd nodig. Tot die tijd 
blijft het een kerk (dus tot het moment dat het aan de eredienst wordt onttrokken).  
De verkoop van de Martinuskerk in Losser heeft ruim vijf jaar geduurd, omdat we daar voor de 
Losserse gemeenschap iets van wilden maken.  
Een potentiële koper wilde daar met subsidies een theaterfunctie aan geven maar dat is niet 
gelukt, ook niet met een volgende koper met dat doel. Uiteindelijk heeft een commerciële partij 
de kerk opgekocht en afgebroken om er appartementen te bouwen. We zijn ook afhankelijk van 
goedkeuring van de gemeente, die is ook een betrokken partij.” 

• Past. Daggenvoorde: “Het duurde dus lang, omdat wij in Losser het gezamenlijke 
verenigingsleven een kans wilden geven. Maar als die partijen er samen niet uitkomen, dan komt 
het terug bij het parochiebestuur. Al die tijd dat we zoeken naar een koper, weten we dus al wel 
dat de kerk aan de eredienst onttrokken kan worden, maar het decreet komt pas af als de 
verkoop nagenoeg rond is. 

 
Koos van Dijk vraagt: “Als er nou een heel goed bod op komt, bv van een discotheek, wat zeggen jullie 
dan?” 

• Past. Daggenvoorde: “Dan zullen we zeer terughoudend zijn. En altijd overleg hebben met het 
bisdom. 
 

Leo Metternich merkt op: “Het is ook nog een gemeentelijk monument!” 

• Past. Daggenvoorde: “Ja, dus de gemeente is ook nog een partij met wie je in gesprek moet. Wij 
niet alleen, maar ook elke aspirant-koper. Het ligt dus allemaal soms best ingewikkeld.”  

 
Marijke Lammers merkt op: “Vorige week werd er al een naam genoemd van een mogelijke koper.”  

• Past. Daggenvoorde: “Dat is bij ons niet bekend.  Er zijn nu nog geen gesprekken. 
Op dit moment wordt de pastorie verhuurd aan Vredehof. Met hen is het parochiebestuur in 
gesprek over feit dat we gaan verkopen. Zij behoren dat van de verhuurder die we zijn te weten. 

  
Marcel van de Straat vraagt: “Wat gebeurt er met de lap grond achter de kerk – hoort die erbij?” 

• Marcel Brueker, voorzitter locatieraad: “Ja, alle gronden horen bij de verkoop. We moeten wel 
om het parochiehuis heen kunnen.” 

 
Marcel Brueker: 

https://www.mariavlucht.nl/glanerbrugnieuws-activiteiten
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• Mien was uitvaartcoördinator voor de parochie namens Glanerbrug en daar hebben we een 
vervanger voor nodig. Wil iemand die taak van Mien overnemen? Het gaat om de 
werkzaamheden als uitvaartcoördinator (achter de schermen). Een goede functieomschrijving zal 
in de komende parochiekrant worden gepubliceerd.  

• Op maandag 17 april a.s. gaan we met parochianen om de tafel in een overleg (geen vergadering 
maar overleg): wat willen we met dit gebouw, wat moet er gebeuren en met onze 
geloofsgemeenschap, wie wil zich daarvoor inzetten – we hebben mensen nodig. Zonder mensen 
is het onmogelijk om verder te gaan als geloofsgemeenschap. Denk erover na! 

 
4. Sluiting 

Om 20.50 uur sluit pastoor Daggenvoorde het informele informatieve tweede deel van de vergadering 
en bedankt nog eens voor ieders komst.  
 


