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Na succesvol overleg tussen het parochiebestuur van de H. Pancratiusparochie en 

de Stichting Dorpsgebouw Fleringen heeft makelaar Weusthuis een overeenkomst 

opgesteld en deze wordt ondertekend door zowel het parochiebestuur als de 

Stichting Dorpsgebouw Fleringen. De overeenkomst heeft de goedkeuring van het 

bisdom. Over een aantal voorwaarden die in de overeenkomst zijn opgenomen 

heeft het nodige overleg plaatsgevonden wat enige tijd kostte.  

In verband met het kunnen ontvangen van een provinciale subsidie voor 

aanpassingen in het kerkgebouw dient de overeenkomst voor eind 2022 getekend 

te worden. Deze ondertekening zal plaatsvinden op woensdag 28 december om 

14.00 uur in de sacristie van de kerk Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen. 

Daarmee is een onderhandelingstraject succesvol afgesloten en is een wens van 

mensen in Fleringen realiteit geworden. Voordat de kerk aan de eredienst wordt 

onttrokken zal nog een procedure volgen die door het bisdom wordt 

voorgeschreven. Als onderdeel daarvan zal binnenkort een hoorzitting worden 

gehouden waar parochianen worden gehoord over de op handen zijnde 

onttrekking van de kerk aan de eredienst. Het kerkgebouw zal juridisch op 1 

oktober van de Stichting Dorpsgebouw Fleringen zijn.  

Met de aankoop van het kerkgebouw door de Stichting Dorpsgebouw Fleringen 

heeft de stichting ook haar statuten aangepast en er is voor het overgrote deel 

een nieuw bestuur gevormd in december van dit jaar. Penningmeester Christiaan 

Lenferink, secretaris Gerard Kuipers en voorzitter Gerard aan de Stegge hadden 

hun termijn van besturen er ruimschoots op zitten en dus zijn per december 2022 

een aantal nieuwe leden benoemd in de stichting. Het sterk verjongde en nieuwe 

bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Anne Bonvanie-Lenferink  is 

daarnaast ook uitgebreid en kent nu zes bestuursleden.  

Het parochiebestuur van de H. Pancratius parochie laat bij monde van 

vicevoorzitter Brigitte Holtschlag weten blij te zijn met de uitkomst en 

overeenkomst met Fleringen en zij heeft zich bijzonder ingespannen om de 

handtekeningen nog in 2022 te kunnen plaatsen. Ze prijst de vasthoudendheid en 

communicatie in het dorp, zodat het gebouw een maatschappelijke functie krijgt 

voor de dorpsgemeenschap van Fleringen. Ook voorzitter van de dorpsraad 

Tonnie Busscher geeft aan tevreden te zijn met de uitkomst en dankt namens het 

dorp alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de overdracht. Momenteel is 

een werkgroep vanuit de geloofsgemeenschap bezig zich samen met het 

parochiebestuur/pastoraalteam te oriënteren op de viering van het 75-jarig 



 

 

bestaan van de geloofsgemeenschap. Dit zal op 15 juli 2023 gevierd worden 

waarbij de commissie van beheer en pastoraatsgroep nauw samenwerken. 

Daarna zal de kerk aan de eredienst worden onttrokken en worden overgedragen 

aan de stichting. Zij kan zich richten op maatschappelijk hergebruik, 

aanpassingen, verduurzaming en inrichting van het kerkgebouw. Hiervoor zal de 

dorpsraad in overleg met het nieuwe stichtingsbestuur een nieuwe werkgroep uit 

het dorp inrichten om de stichting daarbij te ondersteunen.  


