
 
 
Toekomst kerkgebouw Albergen 
 
 
Albergen, 7 juli 2020 
 
 
Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Albergen, 
 
In 2024 zal het 70 jaar geleden zijn dat de Pancratiuskerk in ons dorp werd gebouwd, 
geopend en voor het eerst in gebruik genomen. Vanaf dat moment hebben er ontelbare 
levensmomenten plaatsgevonden, van de wieg tot het graf. Jullie zijn zelf de levende stenen 
gebleken van dit kerkgebouw. De tijden zijn ondertussen veranderd en dat geldt ook voor 
het gebruik van jullie kerkgebouw. Deze ontwikkelingen hebben jullie aandacht ook gehad; 
in de afgelopen jaren hebben vrijwilligers en andere parochianen zich vaker uitgesproken 
over een alternatief gebruik van het kerkgebouw. 
 
Aan eredienst onttrokken 
Als Heilige Pancratius parochie, waar Albergen onderdeel van is, ontkomen wij hierdoor niet 
aan het nemen van ingrijpende beslissingen. Steeds minder kerkgangers en vrijwilligers, 
geen jonge aanwas, dalende inkomsten en sterk stijgende onderhoudskosten van het 
kerkgebouw dwingen ons daartoe.  
Vanavond hebben wij tijdens een informatieavond in de kerk van Albergen meegedeeld, dat 
het parochiebestuur, in samenspraak met de Commissie van Beheer Albergen, heeft 
besloten om het kerkgebouw ‘aan de eredienst te onttrekken’. Met andere woorden: het 
gebouw zal in de nabije toekomst worden gesloten en – bij verkoop – worden overgedragen 
aan een nieuwe eigenaar, die er een eigen bestemming aan zal geven. 
 
Behoud kerkgebouw 
Toch is er ook hoopvol nieuws. Tijdens de oriëntatie op de toekomst van onze kerken, heeft 
zich een geïnteresseerde partij gemeld voor het kerkgebouw van Albergen. Het gaat om de 
broers Arjan en Léon Lucas, zelf betrokken parochianen en al vele jaren als vrijwilliger actief. 
Zij hebben kenbaar gemaakt het gebouw te willen kopen én rekening te houden met de 
geloofsgemeenschap. Dit is een unieke kans om het kerkgebouw en het gebruik ervan 
(deels) te behouden voor het dorp en de parochianen. 
 
Geloof is niet van steen 
Wij weten hoe confronterend en gevoelig dit bericht binnen kan komen: het kerkgebouw 
heeft door de jaren heen emotionele waarde gekregen, of je nu wel of niet kerkbetrokken 
bent. Tegelijkertijd laat de aard van de Albergenaar zien, dat nieuwe wegen mogelijk zijn en 
dat saamhorigheid tot mooie dingen leidt, denk alleen al aan de vele activiteiten die het 
dorp rijk is.  Wij hebben dan ook het vaste vertrouwen in Albergen als een hechte en 
blijvende geloofsgemeenschap, ook als het gebouw een andere bestemming heeft gekregen.  
Immers: Geloof is niet van steen!  
 



Bijeenkomsten 8 en 9 juli  
We begrijpen dat er vragen zullen zijn en behoefte om te reageren. Die gelegenheid is er op 
woensdag 8 juli en donderdag 9 juli in de kerk van Albergen, beide dagen van 19.00 – 20.00 
uur. Leden van het parochiebestuur, pastorale team en Commissie van Beheer zijn dan 
aanwezig om samen in gesprek te gaan. 
 
Kerkelijke hoorzitting 
Op woensdag 26 augustus a.s. is er om 19.00 uur een hoorzitting in de kerk van Albergen. 
Deze bijeenkomst is onderdeel van de kerkelijke procedure ‘onttrekking van een 
kerkgebouw aan de eredienst’. Hier kunnen vragen worden gesteld en kan men verder in 
gesprek gaan met het parochiebestuur, het pastoraal team en de Commissie van Beheer. Wij 
nodigen iedereen, parochianen en andere belangstellenden uit Albergen, van harte uit voor 
de hoorzitting.  
Graag vooraf aanmelden via het lokale secretariaat van Albergen, tel. 0546 – 44 12 16, vanaf 
11 augustus bereikbaar op woensdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur of via de mail: 
info.albergen@hpancratius.nl. 
 
Hoe verder 
Voor het invullen van de toekomst als geloofsgemeenschap vragen wij van harte jullie 
inbreng. Wij zullen daartoe bijeenkomsten organiseren dit najaar, waarna we met elkaar 
duidelijke stappen kunnen gaan zetten.  Bij vragen, ideeën, reacties of opmerkingen staan 
het pastorale team, het parochiebestuur en Commissie van Beheer steeds tot jullie 
beschikking.  
 
Laten we samen op weg gaan om te bouwen aan een geloof met toekomst! 
 
Pastoor Casper Pikkemaat,  
namens het parochiebestuur, pastoraal team en de Commissie van Beheer. 
 
  
Voor meer informatie: pastoor Casper Pikkemaat, bereikbaar via het secretariaat van de  
H. Pancratius parochie, tel. 06 – 33 56 40 02. Bereikbaar: dinsdag en woensdag van 9.00 – 
12.00 uur en 13.30 – 16.30 uur, donderdag van 13.30-16.30 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 
uur. 
 

 


