Toekomst Fatima kerk en toren
Heb je dat ook wel eens; between a
rock and a hard place ….

geleverd. En onduidelijkheid leidt tot
onrust, blijkt overduidelijk.

Al geruime tijd is het onrustig in Offenbeek. Iedereen kan zien dat de
kerktoren er steeds slechter uitziet;
veel mensen maken zich druk om
de toekomst van de kerkdiensten
in Offenbeek; anderen zien al een
heel nieuw centrumplein voor zich
met moderne bouwsels; de jeugd wil
graag een extra skatepark; gepensioneerde en gepassioneerde bouwkundigen uit de kern komen met
interessante opknap- of herbouwmogelijkheden; …..

Enkele heel gemotiveerde en betrokken Offenbekers zijn nu bezig
om, ondersteund door het kernoverleg Offenbeek, duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Fatima
kerk en toren.

Er zijn al diverse publicaties geweest
over onze kerk van verschillende
partijen. Ook voor dit krentje zijn er
stukjes aangeleverd rondom dit onderwerp. Onze indruk echter is dat
échte duidelijkheid hierin niet wordt

Begin januari 2016 komt er een
Open-Debat-Avond, helaas is de definitieve datum en locatie nu nog niet
bekend, waar héél Offenbeek mee
kan debatteren over diverse onderwerpen gelieerd aan voorgenoemde
uitdaging. Een uitnodiging met agenda en andere reeds verzamelde informatie zal nog voor eind dit jaar in
ieders bus vallen. Daarnaast zal dezelfde uitnodiging worden gestuurd
naar het gemeentehuis en naar de
betrokken mensen vanuit de kerk.

Enkele onderwerpen die op deze
avond zeker aandacht zullen krijgen
zijn o.a.:
‘Levende stenen’
Hoe gaan we verder met geloofsuitingen in Offenbeek als de
kerkdiensten in onze kern stoppen.
Veiligheid			
Niet alleen nu moet het rondom de
gebouwen veilig zijn, maar
ook tijdens mogelijke werkzaamheden en als er gebouwen op
slot gaan.
Activiteiten plein		
Kunnen er in en vóór Offenbeek niet
meer leuke activiteiten
worden georganiseerd op en rond
het plein. Geeft misschien
ook een schwung aan de leefbaarheid.
Herbestemming
Wat zou je met de kerk en de toren
kunnen doen en wie zou dan daarvoor benaderd kunnen worden.
Wat ná afbraak
Alle opties open houdend zijn er
misschien Offenbekers die ideeën
willen uitwerken voor een nieuwe invulling van de ruimte.
Klankbord & info
Wie wil er écht betrokken zijn bij dit
proces. Een kleine groep Offenbekers kan nooit voor iedereen spreken, maar misschien dat iedereen
wil meepraten ….
Lees verder op pagina 3

Kernoverleg Offenbeek wenst iedereen een
Vrolijk Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

Teambuilding 2015
Onze jaarlijkse teambuilding week
dit jaar wat af van de gebruikelijke
teambuilding. Normaal gaat het bestuur aan de slag om iets te doen
waar de hele gemeenschap mee
gebaat is. We steken samen de handen uit de mouwen als er een klus
geklaard moet worden van welke
aard dan ook.
Dit jaar werd er geïnvesteerd in ons
zelf. De teamleden die dit jaar de
teambuilding organiseerden hebben
de heer Sjaak Sluiters van de Ver-

aan. Om af te sluiten had de heer
Sluiters nog wat willen vertellen over
de histories van de DOP’s in Limburg maar daar zijn we niet meer
aan toe gekomen.

eniging kleine kernen Limburg uitgenodigd ons iets te komen vertellen
over een dorpsontwikkelingsplan en
hoe je bewoners van je kern aan tafel krijgt.
Een interessante en leerzame middag voor al onze bestuursleden.
Natuurlijk was er tussendoor ook
gelegenheid de inwendige mens te
versterken. Hiervoor had de organisatie van dit jaar gezorgd voor twee
grote ketels overheerlijke soep.
Hierna gingen we er weer vol tegen

Foto-impressie Drakenrijk

Een hoop ideeën en inspiratie rijker
werd met een bloemetje afscheid
genomen van onze spreker.
Gezamenlijk hebben we nog even
opgeruimd zodat het gebruikte lokaal netjes achterbleef.
Frits Simons

Natuurlijk kreeg de spreker na afloop
een bloemetje aangereikt.

Oppe Brik
Op 17 december werd het hoogste
punt bereikt van de starterswoningen van Oppe Brik. Hierbij enkele foto’s van deze happening. We proberen net als bij het Drakenrijk in ons
Krentje een foto-impressie te geven
van de veranderingen van dit voormalig fabrieksterrein.

Weet u het nog van de vorige keer? Waar eerst de loodsen stonden staat nu water.

2

Het jaar 2015 loopt alweer ten einde.
Een bewogen jaar, waarin van alles
net iets anders is geworden.
Wat mij het meest geraakt heeft is
toch wel de aanslag in Parijs. Ineens
merk je dat het geweld wel heel
dichtbij komt.
De “vervanmijnbedshow” lijkt plots in
onze achtertuin te kunnen plaatsvinden. Vrede en veiligheid hebben na
70 jaar plaats gemaakt
voor boosheid en angst. Denk ook
eens aan de angst en armoede die
de vluchtelingen moeten doorstaan.
Van huis en haard verdreven
om het vege lijf te redden. De keuze tussen vluchten of sterven is dan
ook snel gemaakt. Met alle gevaren
van dien, die zo’n tocht met zich
meebrengt.
Maar ook in onze gemeenschap zijn
er veranderingen gaande, zij het van
een mindere importantie. Evenwel

belangrijk genoeg om er eens bij stil
te staan. De individualisering heeft
ook in onze kern zijn intrede gedaan.
Dat een burendag, geïnitieerd door
het Kernoverleg, geen doorgang kan
vinden, omdat er maar een of twee
aanmeldingen zijn, is hier een sprekend voorbeeld van.
Tegen de sloopvergunning voor
onze kerktoren is er door een zeer
kleine groep mensen één bezwaarschrift ingediend. Hand in hand ergens voor te gaan of staan, lijkt uit
vervlogen tijde
te zijn. Raakt het ons allen niet om
een markant middelpunt in ons dorp
te gaan verliezen? In gedachte hoor
ik u al zeggen: ,,Nee, mij raakt dit allerminst. Ik woon hier leuk, heb mijn
natje en droogje en verder vind ik het
wel goed.” Deze en andere soortgelijke meningen zijn wel voor een
groot gedeelte de voedingsbodem
voor een maatschappij die de status van een participatiemaatschappij
nooit zal bereiken. Het kan natuurlijk
zijn, dat ook dit u niet boeit.
Toch wil ik een lans breken voor de
saamhorigheid in ons Offenbeek, om
die naar een hoger niveau te tillen.
Laat ons er voor zorgen dat het ge-

Met het einde van dit jaar in zicht, wil
ik u allen van harte een Zalig Kerstfeest en een gezond en vredig 2016
toewensen.
Juupke

Cartoons door Ole

Vervolg van pagina 1

Op de valreep net voor het nieuwe
jaar eindelijk de kopregel van ons
Krentje nog omgezet in goed Limburgs. De fonetische schrijfwijze gewijzigd in de “juiste”. Ut is ‘t geworden. Velen zal het niet opvallen en
anderen denken, eindelijk!

Wil Offenbeek daadwerkelijk samen
actie ondernemen, dan is NU de tijd
aangebroken. Er zijn enkele moedgevende overleggen geweest, waarbij serieus betrokken partijen in ieder
geval hebben aangegeven, de bewoners van Offenbeek te willen betrekken in dit proces. Maar dan moet
het zich hier wel om een substantieel
aandeel van actievelingen handelen
en niet een kleine actiegroep.
Dus:		

LAAT VAN JE HOREN EN ZIEN EN DOE MEE
WE HEBBEN NU ECHT IEDEREEN NODIG!
Kernoverleg Offenbeek
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zegde; ieder voor zich en God voor
ons allen, ook tot de vervlogen tijden
gaat behoren.

Wat wel opvalt sinds ons vorige
Krentje zijn de cartoons. Wij hebben “Ole” bereid gevonden om ons
Krentje op te sieren met zijn tekeningen. Het oogt minder saai en de
boodschap is toch duidelijk. Vaak
wordt dit sneller opgepikt dan een
stuk tekst waar je doorheen moet.
Wij hopen u ook volgend jaar weer
elk kwartaal van informatie te voorzien. Wij wensen allen veel lees- en
kijkplezier toe.
De redactie

DinsdagAvond Club
We zoeken voor twee groepjes nog
elk 1 a 2 leuke, gezellige mensen er
bij, dus we dachten meteen aan jou!
Kennis van spelregels of ervaring
is niet nodig, we spelen zonder. De
dinsdag is lekker ontspannen sporten, leent zich ook bij uitstek voor
senioren, de vrijdaggroep speelt wat
fanatieker. We houden af en toe score bij maar vinden we niet zo belangrijk. Je bent welkom!
Kijk voor meer informatie op onze facebook pagina Badminton DAC.

Vrijwilligers en bestuursleden
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wil je wel iets doen
met Kernoverleg Offenbeek of voor de eigen kern maar niet direct als
bestuurslid meld je dan aan als vrijwilliger.
Voor veel projecten kunnen wij namelijk ook vrijwilligers gebruiken.
Kijk eens op onze website:
www.kernoffenbeek.nl
Laat je informeren over de mogelijkheden door onze bestuursleden.
Dus is jouw goede voornemen voor 2016, je actief inzetten voor je eigen
gemeenschap, laat ons dat dan weten via:
info@kernoffenbeek.nl

Rob Killaars

Voortgang herbestemming Fatimakerk in Offenbeek
en verwijdering van de Kerktoren.
Vanwege het feit dat de Fatimakerk op termijn aan de eredienst
wordt onttrokken is zoals reeds
eerder gecommuniceerd, door het
Kerkbestuur een werkgroep herbestemming Fatimakerk in het leven
geroepen, die op zoek is naar een
haalbare herbestemming van het
Kerkgebouw.

Het Kerkbestuur heeft daartoe makelaar AB&P Vaassen gevraagd een
koper voor het Kerkgebouw te zoeken. U kunt de presentatie van het
Kerkgebouw vinden op www.vaassen.nl
De keuze voor deze makelaar is
mede gemaakt vanwege de verbondenheid van dit kantoor met Reliplan, een organisatie die gespecia-
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liseerd is in de aan- en verkoop van
o.a. Kerken en Kloosters.
Een mogelijke herbestemming van
het Kerkgebouw behoeft de goedkeuring van het Bisdom Roermond
en de Gemeente Beesel.
Ideeën over een herbestemming,
aangedragen door het Kernoverleg Offenbeek zullen door de werkgroep op hun haalbaarheid worden
getoetst. Daarbij geld als beperking
dat het Kerkbestuur niet voor eigen
rekening en risico nieuwe initiatieven
zal kunnen ontwikkelen. Er zal dus
altijd een externe partij nodig zijn
voor de uitvoering van de plannen.
Vanuit het Kernoverleg Offenbeek
worden er zoals het er nu naar uitziet twee themagroepen geformeerd
waarin nagedacht wordt over de
vraag of een aantal kerkelijke ornamenten (zoals carillion, kruis en
haan) op een andere plek in Offenbeek teruggebracht kunnen worden
en de vraag hoe de geloofs- gemeenschap Offenbeek een kan
worden met die van Reuver. Wij als
werkgroep zullen desgevraagd hieraan een bijdrage leveren.
Vanwege de slechte bouwkundige

staat van de Kerktoren, de daarbij
behorende risico’s en het ontbreken van de financiële middelen om
deze op te knappen, is besloten de
Kerktoren af te breken. Omdat er
bezwaar is aangetekend tegen de
voorgenomen sloop, moet de bezwaarprocedure doorlopen worden.
Ruim voor aanvang van de thans
geplande sloopwerkzaamheden zal
er t.z.t. een informatiebijeenkomst
voor omwonende en belanghebbenden worden gehouden.
De werkgroep
herbestemming Fatimakerk

Onze vergaderingen in 2016:
(van 19.30 tot 20.00 uur inloop)

25 januari
29 februari
11 april
23 mei
4 juli
29 augustus
10 oktober
21 november
19 december

Lokatie:
Café-zalen ‘de Paerssjtal’
Keulseweg 103
Offenbeek
voor meer informatie:
www.kernoffenbeek.nl

