De Bartholomeuskerk in Beek, zondagochtend. Organist Joop Rutten uit Leuth peilde de meningen: als de
kerk in Beek sluit, gaan negen van deze ruim dertig bezoekers niet meer naar de kerk. Eentje zou kiezen
voor het alternatief: de kerk in Ooij.
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Naar Ooij of nooit meer
Het orgel is opgepoetst, de muren zijn vers gesausd. Maar over anderhalf jaar is de kerk in
Beek misschien wel dicht.
door Frank Houtappels
BEEK – Wat als de kerk sluit?
„Dan blijven we thuis.”
Daar staat hij. Voor de ingang van de kerk, schrijfmap en balpen in de hand. Joop Rutten,
de organist uit Leuth. Het zonlicht glijdt over zijn handen terwijl hij het antwoord
opschrijft.
De kerk in Leuth gaat dicht, als het aan het kerkbestuur ligt. En deze kerk dus ook, de pas
opgeknapte, monumentale Bartholomeuskerk in Beek. Ooij en Millingen, daar kun je in
2016 nog terecht. Wat vinden de mensen daarvan? Wilde hij wel eens weten. Vandaar dat
hij iedere kerkbezoeker voor de zondagse hoogmis even aanschiet. Waar gaan ze heen
als de kerk er niet meer is?
„Nergens heen.” Dat antwoord krijgt Rutten negen keer.
Twee weken terug vertelde pastoor Henk Janssen over de plannen van het kerkbestuur.
Dat was op een donderdagavond in Hotel ’t Spijker in Beek. Daar ging het nogal tekeer,
als je sommige kerkgangers mag geloven. Ze voelen zich niet gehoord. „Het was een
monoloog.”
Vanavond is er net zo’n avond in café De Rosmolen in Leuth. Kan Rutten mooi vertellen
wat de mensen in Beek vertelden, vlak voor ze in hun zondagse pak een plekje op de

eikenhouten bankjes uitkozen. Wat ze ook zeggen: „De kerk? Die gaat niet dicht.”
Drie streepjes voor dat antwoord.
Want er is ook hoop, in Beek. In ieder geval hoop genoeg om een stichting op te richten
die de kerk open moet houden, de stichting Red de monumentale Bartholomeuskerk. Die
moet trouwens wel 60.000 euro bij elkaar krijgen, want dat zijn volgens de pastoor de
kosten. De jaarlijkse kosten.
„Ik? Ik blijf repeteren.”
Ja, er is ook nog een koor, een gregoriaans mannenkoor. „We gaan in ieder geval door”,
zegt voorzitter Henk Wijers. „In ieder geval met repeteren, en dan misschien één keer per
maand een optreden in het ziekenhuis of het bejaardencentrum.”
Het publiek bestaat deze zondagochtend uit zo’n veertig mensen.
Dik dertig trouwe Bekenaren en een gezin uit Gorinchem. Tja, die kerkgangers. Waar
zouden ze anders naartoe gaan?
„Naar Ooij. Misschien.”
Joop Rutten zet één streepje.

