Extra Info
Parochieblad september 2014
De parochianen worden uitgenodigd om op 30 september 2014 van gedachte te wisselen
over de toekomst van de kerk op de Horst. Het parochiebestuur heeft besloten de Bisschop
van ’s Hertogenbosch te verzoeken om de kerk per 1 januari 2016 aan de eredienst te
onttrekken. Het parochiebestuur heeft besloten geen geld meer uit te trekken voor het
groot onderhoud van de Kerk, maar dat alleen gezorgd wordt voor het wind- en waterdicht
houden van de kerk. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het kerkhof blijft bestaan en zal
onderhouden blijven worden. Tevens werd vermeld dat de kerk is aangewezen als een
gemeentelijk monument. Sindsdien is er gezocht naar een nieuwe bestemming voor het
kerkgebouw.
Parochieblad oktober 2014 Verslag van bovengenoemde bijeenkomst.
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de status van “monument”. Pastor Janssen
besloot de avond met een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst op dinsdag 27 januari
2015 in de Slenk. Hij zal dan een taxatierapport meebrengen en aangeven wat het
parochiebestuur voor de kerk wenst/hoopt te krijgen.
Parochieblad juli-september 2018
Verkoop van de Kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst
In de afgelopen weken is ons parochiebestuur benaderd door een drietal bierbrouwers die
samen in de kerk op de Horst een 200 hl brouwerij willen starten. Het parochiebestuur heeft
al eerder duidelijk gemaakt dat het de kerk op de Horst wenst af te stoten, mits daar een
goede en duurzame bestemming en exploitatie voor komt. In het gesprek met de brouwers
zijn veel vragen naar voren gekomen:
- kan een brouwerij in de kerk gehuisvest worden?
- hoe staat het met de status van gemeentelijk monument?
- krijgt de brouwerij wel een omgevingsvergunning?
- moet het bestemmingsplan niet aangepast worden?
Over deze vragen is overleg met de gemeente op ambtelijk niveau geweest en tot nu toe is
niet gebleken dat er beren op weg liggen die de vestiging van een brouwerij in de kerk in de
weg staan. Hierna zijn de brouwers en het parochiebestuur het eens geworden over een
verkoopprijs. De brouwers hebben vervolgens een aanvraag tot een omgevingsvergunning
ingediend en dienen de normale procedure te volgen. Het parochiebestuur gaat
toestemming vragen aan het bisdom om de kerk te mogen verkopen en gaat aan de
bisschop vragen de kerk aan de eredienst te onttrekken.
Wanneer van het bisdom de goedkeuring is ontvangen om de kerk te mogen verkopen en de
bisschop het besluit heeft genomen om de kerk aan de eredienst te onttrekken, zal in een
plechtige viering afscheid van deze kerk worden genomen en zal het Allerheiligste uit deze
kerk naar een andere kerk worden gebracht.
Vervolgens zal worden gestart met de ontmanteling van de kerk. De brouwers hebben op
zich genomen de Mariakapel in stand te houden zoals deze op dit ogenblik is en voor het
publiek toegankelijk te houden elke dag.
Parochieblad september-oktober 2018
De kerk op de Horst
Op donderdagavond 5 juli j.l. is er een bijeenkomst georganiseerd door de wijkraad van de
Horst waarin de pastoor en de brouwers toelichting hebben gegeven over de verkoop van de
kerk en de ombouw van de kerk in een bierbrouwerij. De sfeer was goed en er is goed naar
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elkaar geluisterd. De afspraak is gemaakt dat wanneer er nadere mededelingen kunnen
worden gedaan er een volgende bijeenkomst wordt gehouden.
Inmiddels zijn er twee brieven naar de bisschop van ’s-Hertogenbosch verzonden. In de
eerste brief wordt de bisschop gevraagd, na het advies van de priesterraad te hebben
ingewonnen, te besluiten de kerk aan de eredienst te onttrekken. In de tweede brief wordt
de bisschop gevraagd, na het advies van de Raad voor Economische Aangelegenheden te
hebben ingewonnen, toestemming te geven aan het parochiebestuur de kerk aan de
brouwers te verkopen. Wanneer de positieve antwoorden van de bisschop zijn ontvangen en
van de kant van de gemeente Berg en Dal goedkeuring is ontvangen m.b.t de
omgevingsvergunning, het bestemmingsplan en de monumentenvergunning kan nagedacht
worden over een plechtige laatste viering in de kerk op de Horst waarbij deze kerk aan de
eredienst wordt onttrokken.
DE GELDERLANDER
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Berg en Dals bier komt straks uit de kerk in De Horst
Ronald Peters 16-05-2018 De Gelderlander
V.l.n.r. Arnoud Boonstra, Colin Reinders en Roland
Boschman (vlnr) brouwen nu nog aan de
Dorpsstraat in Groesbeek.© Theo Peeters
Groesbeek/De Horst In de leegstaande kerk op De
Horst komt een bierbrouwerij. Lokale brouwers
d'n Drul en Stollenberg slaan er de handen ineen.
In eerste instantie moet de brouwerij straks goed
zijn voor zo'n 6.000 flesjes speciaal bier per week.
Dat kunnen er 30.000 worden, want landelijk

'uitserveren' is de grote wens.
De koop van de kerk is in feite rond: 'we hebben goede gesprekken gehad met pastoor Henk
Janssen'. Op 22 mei staat nog een bijeenkomst met de gemeente gepland, want voor er
gebrouwen wordt, moet nog wel het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Wat de drie brouwers betreft kan dat niet snel genoeg gebeuren. Het zijn Roland Boschman
van d'n Drul in Groesbeek en Colin Reinders en Arnoud Boonstra van het Berg en Dalse
Stollenberg. Het laatste tweetal brouwt nu zijn bier in de brouwerij van Boschman aan de
Dorpsstraat in Groesbeek. En zo gaat het straks ook in de kerk in De Horst, het drietal vormt
een bedrijf waaronder de twee brouwerijen vallen.
De kerk op De Horst. © Foto DG
Aan het kerkgebouw wordt niets veranderd.
Boschman: ,,Dat is een prachtig gemeentelijk
monument. Dat laten we intact, zowel van
binnen als aan de buitenkant. De Mariakapel
onder de toren blijft ook wat die is. Daar
kunnen de Horstenaren gewoon gebruik van

blijven maken."
Het is de grote vraag naar lokale speciaal bieren waardoor de drie brouwers hun stap
kunnen maken. Boschman: ,,Lokaal bier is niet aan te slepen. Als ik brouw, is alles wat klaar
is al verkocht. Er is nooit een voorraad." Op dit moment staat in de brouwerij in Groesbeek
een ketel met een brouwcapaciteit van 500 liter. Dat wordt er een van 2.000 liter. ,,Genoeg
om later ook uit te kunnen breiden. Dan hoeven we alleen een paar extra ketels aan te
schaffen voor het gisten." Afvullen hoeft straks niet meer met de hand, maar gaat
volautomatisch. Duizend tot drieduizend flessen per uur.

Winkel
Proeflokaal d'n Drul heeft op dit moment naast de brouwerij ook een winkel voor
speciaalbieren, die wordt gedreven door Wilma Boschman. De winkel blijft, het proeflokaal
wordt uitgebreid. De brouwerij verhuist, maar verdwijnt niet uit zicht. Ook in De Horst staan
straks rondleidingen op het programma.
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