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Zeer geachte donateur,
Nu het jaar 2020 bijna op zijn einde loopt willen
we graag even met u terugblikken in de tijd maar
zeker ook vooruitkijken.
De drijfveer tot oprichting van onze stichting in
2013 was om de Sint-Bartholomaeuskerk, de
mooiste kerk van de fusieparochie en niet voor
niets een rijksmonument, voorgoed te behouden
als plaats voor de eredienst. Die doelstelling is
jammer genoeg niet gehaald, mede als gevolg
van maatschappelijke ontwikkelingen. Wel is het
ons gelukt om de kerk, tegen de oorspronkelijke
plannen van het parochiebestuur in, nog enkele
jaren open te houden voor kerkelijke vieringen.
Helaas, begin van dit jaar is de kerk verkocht. Op
25 januari vond de laatste eucharistieviering
plaats. Ter afsluiting werden alle religieuze voorwerpen van het priesterkoor verwijderd waarna
het gebouw definitief aan de eredienst werd
onttrokken. Gelukkig konden alle rijksmonumentale elementen in de kerk behouden blijven,
waaronder de kruiswegstatie. Deze laatste overigens pas na stevige onderhandelingen door ons
met het bisdom.

Nu het openhouden van
de kerk ten behoeve van
de eredienst niet meer van
toepassing is, gaat ons
bestuur zich met evenveel
enthousiasme en vasthoudendheid als voorheen
inzetten om het gebouw
inclusief toren en verlichting, het overgebleven
interieur en het Lindsenorgel in goede staat te
brengen/bewaren. Ook willen we de vinger aan
de pols houden als het gaat om in onze ogen
minder gewenste ontwikkelingen met betrekking
tot een eventueel ‘uitbaten’ van de kerk.

Zoals afgesproken is het door onze donateurs
bijeengebrachte geld alleen ten goede gekomen
aan de Sint-Bartholomaeuskerk. Denk hierbij aan
het groot onderhoud aan dak en houtwerk dat in
2017 dankzij alle giften kon worden uitgevoerd.
Maar donaties zijn nog steeds welkom, gezien de
opdracht die we onszelf voor de toekomst willen
stellen.
We hopen u duidelijk gemaakt te hebben dat
onze stichting niet bij de pakken neer is gaan
zitten. Ook in de komende jaren blijven we ons
inzetten voor de Sint-Bartholomaeuskerk, ons
unieke Beekse culturele erfgoed.
Tot besluit wensen we u alle goeds in deze
ongewone tijden!
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