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Plannen voor een herbestemming van de kerk Heilige Martelaren van Gorkum 

Het parochiebestuur van de parochie H. Willibrord heeft, mede op verzoek van het Bisdom, 

maar ook uit eigen initiatief, de afgelopen jaren aandacht besteed aan een inventarisatie van 

het vastgoed in de parochie. De meeste parochies hebben het nl. moeilijk om hun kerk en 

parochie financieel uit de rode cijfers te houden, en het zal in de toekomst nog wel 

moeilijker worden. Vandaar dat besluiten tot herbestemming van kerken reëel en 

noodzakelijk zijn. 

De kerk Heilige Martelaren van Gorkum heeft te maken met een teruglopend aantal 

kerkgangers. Bovendien verkeert de pastorie in een slechte bouwkundige staat. Dat baart 

het kerkbestuur van de parochie Heilige Willibrord grote zorgen.  

De financiële druk van vaste lasten, stookkosten en onderhoud van de kerk drukken zwaar 

op de begroting van de parochie. Het kerkbestuur heeft om die reden een adviesbureau de 

opdracht gegeven de mogelijkheden van een herbestemming van de kerk Heilige Martelaren 

van Gorkum, de bijbehorende pastorie en omliggende gronden in kaart te brengen.  

Een herbestemming zou bovendien de houdbaarheid van het overige vastgoed van de 

parochie waarborgen.  

Nadenken over een herbestemming is iets actueler nu de pastorie op korte termijn leeg zal 

komen te staan i.v.m. het emeritaat van pastor Groos. Daarom dient de parochie binnenkort 

een principeverzoek in bij de gemeente om akkoord te gaan met een herbestemming van het 

kerkgebouw, de pastorie en het realiseren van woningen op de omliggende gronden.  

Dit betekent niet dat er op korte termijn iets verandert. De kerk blijft beschikbaar voor de 

erediensten en de pastorie komt in aanmerking voor tijdelijke verhuur in het kader van de 

leegstandswet. Het zijn moeilijke, maar wel noodzakelijke besluiten om onze parochie 

levensvatvaar te houden. 

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

(voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat in Loon op Zand) 

Parochiebestuur parochie H. Willibrord 

 


