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Videoboodschap Goede Raadkerk Beverwijk voor paus
Franciscus
Door Bart Vuijk

BEVERWIJK - Parochianen van de Goede Raadkerk hebben een bijna acht minuten lange
videoboodschap gemaakt voor paus Franciscus. De enige die hun kerk nog van sluiting kan redden,
nadat kerkelijke rechtbanken in Rome het sluitingsdecreet van bisschop Punt hebben bevestigd.
In de video wordt de paus erop gewezen dat zijn verre voorganger, Pius X, de kerk zeer genegen was. Pius X
zwaaide precies honderd jaar geleden de scepter in het Vaticaan, destijds persoonlijk zijn eigen zilveren horloge
doneerde ten bate van een veiling om fondsen te werven voor de bouw van de ’klompenkerk’.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van de kerk, die volgend jaar zijn honderdjarige bestaan zou
moeten vieren. Hoe de agrarische bevolking van Beverwijk de centen bij elkaar schraapte om hun volkskerk te
stichten. Hoe de geloofsgemeenschap in al die jaren intact is gebleven, en nog steeds volle kerkzalen trekt op
hoogtijdagen. En hoe pastoor Tol - die allang met pensioen is, maar nog zeer regelmatig tijdens diensten
voorgaat in de kerk - zweert, dat hij tot zijn dood de geloofsgemeenschap van de Goede Raad zal blijven
verdedigen.

Onheil
Dit alles met een portie dragende muziek eronder, om het serieuze karakter van de film aan te tonen. Beelden
van de kerk, de mensen, gezang tijdens kerkdiensten vroeger en nu, en - opvallend vaak - de beeltenis van paus
Pius X die de Goede Raad zo genegen was, komen afwisselend voorbij terwijl een vrouwenstem in het Engels
vertelt welk onheil er over deze geloofsgemeenschap in ’Beverwaaik’ is gekomen.
Tot slot vraagt de vertelster aan de paus persoonlijk om zich in te zetten om sluiting van deze kerk ’in het
dichtstbevolkte gedeelte van Beverwijk’ te voorkomen.

Ontevreden

De videoboodschap staat al op YouTube, maar wordt ook nog aan de paus gestuurd. En dan maar hopen, voor
de zoveelste keer. De parochianen hebben al vele tegenslagen overwonnen, houden hun kerk al vier jaar lang
bezet, en wisten hun gemeenschap en kerkgebouw al die tijd overeind te houden.
De enige toezegging die zij hebben gekregen, is dat er ook na verkoop van de kerk een gebedsruimte zal blijven
waar de gemeenschap van de Goede Raad kleine religieuze handelingen mag uitvoeren. Iets waar ze ontevreden
over zijn, want hun kerk betekent veel meer voor ze, en het zou betekenen dat er geen gewone kerkdiensten
meer mogen worden gehouden.

Ontruimd
Zoals leider Cor Bart van de protesterende parochianen zei: ,,Verbieden van vieringen in kapellen hoort thuis in
de donkere tijden van de reformatie, maar niet in de 21e eeuw’’.
Eind vorige maand stuurde het bestuur van parochie St. Eloy een dwangbevel tot ontruiming van de kerk naar de
parochianen. Daar hebben zij geen gevolg aan gegeven. De advocaat van het parochiebestuur heeft
Noordhollands Dagblad gemeld dat de kerk niet met hulp van de politie ontruimd zal worden, maar dat de
aanzegging een aanzet is tot een rechtszaak om de ontruiming van het gebouw af te dwingen.

