
Kort verslag Parochievergadering van 6 oktober 2017 in het Keenter Hart 

Ruim 80 parochianen van Keent en andere belangstellenden waren vrijdagavond 6 oktober 

aanwezig in de zaal van het Keenter Hart. Pastoor Tervoort van Laar / Boshoven voerde 

namens het kerkbestuur het woord en opende de avond met gebed. Hij legde uit dat de heer 

Van der Lee en hij als contactpersonen met het bisdom zijn aangesteld. Dat maakt de 

onderlinge communicatie makkelijker en sneller. Beide heren nemen ook deel in de 

werkgroep van de samenwerkende kerkbesturen van Keent-Moesel en Leuken.. Deze 

werkgroep heeft recent nauwkeurig de actuele situatie geïnventariseerd 

(bezoekersaantallen, financiële situatie, technische staat van de gebouwen, mogelijkheden 

van de gebouwen etc.). Deze situatie is overigens voor, ons deel van Weert, niet anders dan 

elders in het land. Sterker nog, Limburg is een positieve uitzondering, waar minder kerken 

worden gesloten en meer priesters beschikbaar zijn. 

Na het zorgvuldige onderzoek van de werkgroep is overlegd met het bisdom. Het 

kerkbestuur heeft namelijk voor alle relevante beslissingen de goedkeuring van het bisdom 

nodig. Het bisdom heeft het kerkbestuur de opdracht gegeven (voorgesteld !) als eerste de 

St. Josephkerk van Keent te sluiten. Dit heeft te maken met lokale  spreiding en de 

kostenbelading . Die sluiting hoeft niet overhaast te gebeuren, maar op termijn. Dat geeft het 

kerkbestuur de gelegenheid  onderzoek te doen naar een waardige herbestemming . Er zijn 

al twee mogelijke nieuwe functies in beeld: een grafkerk volgens het plan van de Thallia 

groep of zorgappartementen naar het plan van Quattro. Met instemming van het bisdom wil 

het kerkbestuur een breder onderzoek laten uitvoeren door het landelijk actieve 

onderzoeksbureau BOEi. Voor dit onderzoek is een rijkssubsidie van 70% mogelijk. 

Vanuit de toehoorders kwamen diverse vragen. Een van de dingen die duidelijk werd, is dat 

het de parochianen aan het hart zal gaan als deze kerk zal  worden gesloten. Pastoor 

Tervoort benadrukte dat het iedereen, ook pastoor Rosenhart en het kerkbestuur, treurig 

stemt om de kerk te  sluiten. Het is echter de harde werkelijkheid. De reden hiervan moet 

vooral gezocht worden in het lage aantal  kerkbezoekers en de daardoor achterblijvende 

inkomsten. 

 

Rond 21 uur sloot pastoor Tervoort de avond af met dank voor ieders inbreng en gebed. 

Aansluitend was er nog gelegenheid om na te praten. 

 

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Schroom niet vragen te 

stellen als u die heeft. 


