Uit De gelderlander van 20 mei 2014:
Kerk in Beek is te koop maar ‘kost veel’
BEEK – De Bartholomeuskerk in Beek openhouden? Dat kost zeker 60.000 euro per jaar,
zegt pastoor Henk Janssen. De kans is dus klein dat de kerk alsnog openblijft, denkt hij.
Het bedrag is gebaseerd op een verzekerde waarde van 10 miljoen euro, plus
verzekeringskosten, stookkosten en dagelijks onderhoud, zegt Janssen. „En dan ga je dus
uit van een situatie waarin het kerkbestuur nog eigenaar is.”
Het kerkbestuur wil de monumentale kerk sluiten, net als de kerk in Leuth. De katholieke
kerken van Millingen aan de Rijn en Ooij zijn de enige die openblijven in de polder.
In 2015 vervallen de vieringen, maar blijven de kerken open voor huwelijken, uitvaarten en
doopplechtigheden. In 2016 zijn de kerken in Beek en Leuth dicht. Dat was vorig jaar het
plan en dat is nog steeds zo.
Volgens Janssen is de kerk te koop. „Maar ik denk dat niemand in staat is om ’m te kopen.
Het gaat over grote bedragen.”
De kans is klein dat de kerk openblijft, denkt Janssen. „De vraag is namelijk ook: hoe ga je
het financieren? Je komt uit op kosten vergelijkbaar met een concertgebouw in
Amsterdam. Maar ik weet niet of je hier op vergelijkbare aantallen bezoekers komt als in
Amsterdam.”
Morgen houdt de parochie Maria ten Hemelopneming een bijeenkomst in Hotel ’t Spijker
in Beek. Koorlid Anton Lamers van koor Sint Caecilia vindt dat de kerk open moet blijven
en hoopt op een hoge opkomst.
De kerk sluiten is zonde, zegt hij, want die is net opgeknapt. Er kwam een nieuwe
verwarming en het monumentale orgel uit 1830 is gerestaureerd – betaald met
‘dubbeltjes en euro’s uit de Beekse gemeenschap’, zegt hij.
Het kerkbestuur wil de monumentale Bartholomeuskerk in Beek sluiten, net als de kerk
in Leuth

