
DËCRETUM

GERARDUS JOHANNES NICOLAAS DE KORTE

DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL

BISSCHOP VAN's-HERTOGENBOSCH

Aan de gelovigen van de R.K. Parochie sint Jozef, gevestigd te oisterwijk, in het bisdom van's-Hertogenbosch:

Overwegende

dat in het licht van de bisschoppelijke beleidsnota "Groeien in geloof, geloven in groei,,per 1 oktober 2015 is opgericht de R.K, Parochie sint Jozef middels samenvoeging vande parochies H. Petrus, H. Joannes van oistenruijk en Levenskerk te oistenarijk,
H' Johannes' onthoofding te Moergester en H. Lambertus te Haaren;

dat het teruglopend kerkbezoek, de teruglopende sacramentenbediening, de ouderwordende en afnemende vrijwilligersgroepen in de gefuseerde parochies, de capaciteitvan de kerkgebouwen en het aantal kerklocaties binnen de R.K. parochie sint Jozef, desamenstelling van het pastorale team en de organisatorische mogelijkheden in deparochie als geheel nopen tot een weloverwogen inzet van gebouwen en flnanciëÍemiddelen en een herbezinning op het gebruik van de aanwezige kerkgebouwen
noodzakelijk maakte' Derhalve is de situatie rond de kerkgebouwen voor en na de Íusieuitvoerig geëvarueerd, rekening houdend met de praatserijle omstandigheden;

dat reeds in 2012 is besloten tot onttrekking aan de eredienst van de H. Joanneskerk enLevenskerk te oistenruijk, waartoe ook de Priesterraad positief adviseerde en waaroverde parochianen op een informatieavond d.d. 1g apri;rr 2o1z zijn bevraagd, hetgeenresulteerde in opschorting van de beslissing tot onttrekking tot na de fusie van deparochies;

dat het kerkbestuur van de sint Jozefparochie ten behoeve van de toekomst van deparochie uitgaat van zichtbaarheid, levensvatbaarheid en de nieuwe dynamiek hiervan,waarin krachtenbundering en centrarisatie van groot berang zijn;

dat' na een zorgvuldig af,rvegingsproces, is vastgesteld dat behoud en exploitatie vanalle kerkgebouwen bestemd voor de Goddelijke Eredienst binnen de parochie een tezware belasting voor de toekomst met zich mee zal brengen, zowel pastorqal--:als- -.OvrlBuiteindehlk ook financieel;
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dat binnen de kern Oisterwijk nu nog twee kerkgelegenheden aanwezig zijn, welke zich
op een afstand van minder dan 1 kilometer van elkaar bevinden;

dat vanaf de fusie diverse activiteiten in Oistenruijk, zoals voorbereiding op de
Sacramenten en aansluitende vieringen, alsmede het secretariaat, reeds gezamenlijk
gebeuren vanuit de centrale Petruskerk en het aangrenzende Sint-Jozefcentrum;

dat de H" Petruskerk vanwege historie, geografische ligging en facilitaire mogelijkheden
het meest geschikt is de centrale kerk voor Oistenrvijk en de parochie te zUn;

dat vermindering van het aantal kerkgebouwen door de voortzetting van de pastorale
bediening en het behoud van een centrale kerkgelegenheid in Oisteruijk en diverse
andere kerkgebouwen binnen de parochie, geen schade aan het zielenheil van de
gelovigen met zich zal meebrengen en voldoende is om de pastorale verplichtingen van
de parochie en het waarborgen van het zielenheil van de gelovigen te continueren;

dat in overleg met het bisdom en andere betrokkenen is vast komen te staan dat een
profane, waardige herbestemming van de Joanneskerk realiseerbaar zal zi)n;

dat er verder geen pastorale, devotionele dan wel kunsthistorische noodzaak is om de
kerk van de Heilige Joannes van Oisterwijk voor de Goddelijke Eredienst te behouden;

dat op zondag l juli 2018 de laatste reguliere Eucharistieviering in de kerk zal
plaatsvinden;

dat derhalve is besloten dat voortgezet gebruik van de kerk van de Heilige Joannes om
ernstige redenen niet langer verantwoord is en de kerk derhalve aan de Eredienst zal
dienen te worden onttrokken.

Gezien

- het mondelinge vezoek van het bestuur van de R.K. Parochie Sint Jozef ten kantore
van de bisschop op 26 september 2017;

- het beargumenteerde vezoek van het bestuur van de R.K. parochie Sint Jozef in brief
van 23 januari 2018;

- het feit, dat in overeenstemming met de bepalingen van het kerkelijk wetboek (can. 50)
overleg heeft plaatsgevonden met degenen die rechten op het kerkgebouw kunnen
doen gelden en de bij het kerkgebouw en de parochie betrokken instanties: met het
bisdom, met de pastoor en met het kerkbestuur;

- het feit dat de vrijwilligers en parochianen op informatie-avonden d.d. 4 en 5 oktober
2017 over het vezoek en voorgenomen besluit zijn ingelicht waarbij alle moggfrjKnefOl - ,,tVÀ
zijn geboden tot het stellen van kritische vragen en opmerkingen welke door, het- .

kerkbestuu r zijn beantwoord ;
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- het feit dat mij bekend is dat er bij een deel van de gemeenschap rond de Joanneskerk
bezwaren tegen de onttrekking bestaan, welke bezwaren alle, tezamen met het
vezoek, aan de príesterraad zijn voorgelegd teneinde tot een objectief en grondig
doordacht advies te kunnen komen;

- het positief advies van de Priesterraad, in vergadering bijeen op 8 februari 201g;

Besluiten wij

dat de parochiekerk van de HEILIGE JOANNES VAN OISTERWIJK met attaren,
gelegen aan De Lind te Oistenarijk, behorende tot de R.K. parochie Sint Jozef te
oisterwijk in het bisdom van 's-Hertogenbosch, met ingang van 1 juli 201g aan de
goddelijke ered ienst wordt onttrokken ;

- dat dit besluit uiterlijk op zondag 1 1 maart 2018 betekend en aan de parochianen op de
gebruikelijke wijze bekend gemaakt dient te worden.

Over de verdere bestemming van de goederen en de in het kerkgebouw aanwezige
kunstvoonruerpen wordt door het kerkbestuur van de parochie Sint Jozef in overleg met het
bisdom van's-Hertogenbosch beslist.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijk wetboek (can. 1734
ivm can.201 § 2)vanaf maandag 12maart20lSumvrijdag 23 maart 2o1g (10 nuttige dagen)
bij de Bisschop van 's-Hertogenbosch, Parade 11 5211 KL 's-Hertogenbosch, ingediend
worden.

Gegeven te's-Hertogenbosch, 6 maart 201g,

Dr. Gerard de Korte
Ersschop van's-Hertogénbosch.

-DYitàrt

-.,:: *-/''


