Onderwerpen:

- Sloop St. Joris

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Beste Parochianen van de St. Joris
Degenen die al meerdere jaren van dichtbij
de gebeurtenissen van de St. Joris volgen
weten dat het kerkbestuur zich al heel lang
zorgen maakt om de bouwkundige staat van
het kerkgebouw.
Over de jaren zijn in vele vergaderingen van
het kerkbestuur plannen gemaakt hoe uit de
impasse te komen. Aanvankelijk werd
gedacht, dat het tram traject dat de provincie
in gedachte had, automatisch voor een
oplossing zou gaan zorgen. Er werden
immers plannen gemaakt om de tramlijn tot in Ridderkerk door te trekken. En die lijn zou dan
lopen over de plaats waar de kerk staat. De kerk zou afgebroken moeten worden. Maar zoals
we nu weten gaan deze plannen niet door.
Mede als gevolg van tien jaar onzekerheid omtrent de aanleg van de tramlijn is slechts het
allernoodzakelijkste onderhoud gepleegd.
Inmiddels is (groot) onderhoud onontkoombaar. De parochie is helaas niet in staat dergelijke
kosten te dragen. Het zou het failliet gaan van de parochie betekenen.
Er zijn al eerder plannen gemaakt de kerk te slopen en vervolgens in samenwerking met derden
nieuwbouw te plegen met daarin een kerkzaal met toebehoren ten behoeve van de parochie.
Volgens de ramingen die er toen zijn gemaakt was een en ander financieel haalbaar.
De ontwikkelingen gaan echter verder.
Inmiddels dreigt een monumenten status voor
de kerk. De Gemeente Ridderkerk heeft
dergelijke plannen.
Dat zou betekenen dat we niets meer met de
kerk kunnen en wel tot groot onderhoud
gedwongen zullen zijn. En dat zal dan het al
eerder genoemde
faillissement van de parochie betekenen.
Zoals het er nu voorstaat, is de oplossing om
de kerk te slopen de enig mogelijke uitweg.
Mede om het voortbestaan van de parochie in
een goed onderkomen veilig te stellen.
Natuurlijk kan het kerkbestuur daar niet alleen over beslissen. Dat zal in overleg moeten gaan
met het bisdom en met het bestuur van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena. Bij het bisdom
moet daarvoor een “Bisschoppelijke Machtiging” worden aangevraagd.
We sturen u dit bericht om te vermijden, dat deze informatie via allerlei andere kanalen tot u
komt. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Frans Wijnen, CSSp
Moderator H. Maria Magdalena.

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

