
 

Besprekingsverslag Herbestemming Sint Luciakerk (22 juni 2020) 

Naar aanleiding van de verkoop van de Sint Luciakerk waren maandag 22 juni jl. op initiatief van 

de Dorpsraad een aantal partijen bij elkaar om de nieuwe situatie te bespreken. Naast de 

Heemkundekring, het Loterijfonds, Cultureel Ravenstein en enkele zeer betrokken burgers waren 

ook Cor Strik en Frans van Haeren, namens Stichting Erfgoed Lucia Ravenstein aanwezig.  

Alle aanwezigen feliciteren de Stichting met de aankoop van de pastorie en de kerk. De overdracht 

wordt gezien als een kans voor Ravenstein en omgeving. De Stichting geeft een toelichting op de 

plannen en doet een beroep op Ravenstein om er samen de schouders onder te zetten. Alleen dan 

kan het verhaal van de Sint Luciakerk een succes worden. De vergadering onderschrijft dit en geeft 

aan dat het initiatief alle steun van de gemeenschap verdient. 

Aanvullend op de toelichting van de Stichting wordt gesproken over het onttrekken van de kerk aan 

de eredienst en de afspraken die zijn gemaakt over behoud van de inventaris en de kunstcollectie 

voor Ravenstein. Hierover wordt als volgt gesproken. 

Het Bisdom vaardigt het decreet uit waarin de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Een aantal 

aanwezigen spreken hun spijt hierover uit. De ziel wordt uit de kerk en het stadje gehaald en de 

vraag wordt gesteld in hoeverre alternatieven mogelijk zijn in de vorm van nevengebruik van de 

kerk. De Stichting geeft aan dat in hun gesprekken met het kerkbestuur de onttrekking aan de 

eredienst een harde voorwaarde is van het Bisdom, alternatieven zijn niet aan de orde geweest. Het 

Loterijfonds spreekt uit dat erg jammer te vinden. Daarom overweegt het Loterijfonds om, 

uit hoofde van haar doelstelling om de sociaal culturele belangen van de parochianen van 

de voormalige Sint Luciaparochie te behartigen, bezwaar aan te tekenen tegen het onttrekken van de 

kerk aan de eredienst. De Stichting vraagt zich af of een bezwaarprocedure de subsidie 

aanvraag voor restauratie kan vertragen. Het is echter de bedoeling, dat zorgvuldig zal worden 

omgegaan met de belangen van de Stichting. Het bezwaar mag het initiatief niet in de weg staan. In 

tegendeel, het dient als een versterking of ondersteuning daarvan te worden opgevat. Samen 

bouwen we aan kansen voor Ravenstein. 

Met betrekking tot het behoud van de inventaris en de kunstcollectie voor Ravenstein wordt het 

belang besproken. We kunnen de kerk, de inventaris en de kunstcollectie niet los van elkaar zien. 

Samen zijn zij het symbool van het katholieke geloof in de Stad en het Land van Ravenstein. Samen 

vertellen zij het verhaal over onze geschiedenis. Bepleit wordt daarom dat gebouw, inventaris en 

collectie als één geheel bij elkaar blijven en toegankelijk blijven voor een breed publiek in 

Ravenstein. Het bestuur van Stichting wordt nadrukkelijk gevraagd hierover duidelijke afspraken te 

maken met het kerkbestuur c.q. het bisdom en deze afspraken voor de toekomst goed vast te leggen. 

Indien gewenst is er hulp in de vorm van advies of second opinion beschikbaar.  

De Stichting geeft aan dankbaar te zijn voor alle gedachten en adviezen die over tafel zijn gegaan. 

'We moeten het samen doen' wordt nogmaals gezegd. Alle opmerkingen en adviezen zijn daarbij 

meer dan welkom. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 


