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Ter attentie van de Congregatie voor de Clerus te Rome 
 

 

                                     Beroepschrift 
 

 

1. Prof. dr. M.J.A. van Mourik, wonende te Ravenstein (Nederland),  

en  

2. Dr. C.G.M. Verhoeckx, wonende te Ravenstein (Nederland) 

 

handelend 

 

A. voor zichzelf, en 

 

B. in hun hoedanigheid van respectievelijk provisor/voorzitter en 

provisor/secretaris van de stichting 

Stichting Loterijfonds Ravenstein, gezeteld te Ravenstein (Nederland)* 

 

(* Deze stichting is als 'fonds' ontstaan in 1729. Uit de opbrengsten van een 

loterij werd de bouw van de Sint Luciakerk bekostigd. De stichting heeft thans 

overwegend ten doel het behartigen van de sociaal-culturele belangen van de 

parochianen van de voormalige Sint Luciaparochie te Ravenstein.) 

 

hebben kennis genomen van: 

 

het Aanvullend Bisschoppelijk Decreet van dr. Gerardus Johannes Nicolaas de 

Korte, bisschop van 's- Hertogenbosch (Nederlandse kerkprovincie), gedateerd 

29 juli 2020, 

inhoudend de beslissing op het bezwaar tegen het decreet de bisschop van 5 juni 

2020, gepubliceerd op 21 juni 2020 op de website van de parochie Heilige 

Johannes de Doper, gezeteld te Schaijk,  

inhoudend het besluit 'de R.K. Kerk van de Heilige Lucia met altaren', gelegen 

aan de Sint Luciastraat 1 te Ravenstein, aan de goddelijke eredienst te 

onttrekken,  

 

tekenen beroep aan tegen: 

 

dit decreet, met toepassing van canon 1737 § 1 van de Codex Iuris Canonici, 

 

overwegende: 

 

1. dat het bezwaar primair betrekking heeft op het feit dat de bisschop zijn 

beslissing de Sint Luciakerk te Ravenstein aan de eredienst te ontrekken, heeft 
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genomen zonder dat daarover tevoren door het parochiebestuur enig overleg met 

de katholieke gemeenschap (de parochianen) van Ravenstein is gevoerd; 

2. dat in het parochiebestuur van de parochie Sint Johannes de Doper, gezeteld 

in Schaijk - gelegen op 9 km afstand van Ravenstein -  waarin de Sint 

Luciaparochie te Ravenstein in 2015 is opgegaan, al jaren geen parochianen uit  

Ravenstein zitting hebben, als gevolg van ernstige communicatieproblemen;  

3. dat de bisschop erkent dat geen hoorzitting met de parochianen en de 

Ravensteinse bevolking heeft plaatsgevonden maar dit wordt vervolgens niet 

geloofwaardig verdedigd door te wijzen op de 'vele contact- en 

overlegmomenten met locatieraad, parochianen, geïnteresseerden, overheid, 

deskundigen en bisdom'; 

4. dat immers, voor zover onze informatie reikt, tijdens geen van bedoelde 

'contact- en overlegmomenten' de onttrekking aan de eredienst als zodanig op de 

agenda stond en strekte tot raadpleging daarover van parochianen; 

5. dat de appellanten een en ander graag met nadere informatie zullen staven 

mits zij inzage krijgen in de lijst met contact- en overlegmonumenten', welke 

hen tot op heden is onthouden en om inzage waarvan wij nadrukkelijk 

verzoeken; 

5. dat de katholieke gemeenschap van Ravenstein eerst op 15 juni 2020 via 

Facebook verneemt dat de kerk, tezamen met de pastorie, is verkocht en op 1 

juli 2020 aan de eredienst wordt onttrokken;  

 

overwegende verder: 

 

6. dat de appellanten de voorgenomen onttrekking aan de eredienst hadden 

willen bestrijden met een discussie over de (cumulatie van) 'ernstige redenen' 

die canon 1222 § 2  van de Codes Iuris Canonici vereist voor de onderhavige 

onttrekking; 

7. dat in het bezwaarschrift - waarvan appellanten verzoeken dit hier als bekend 

en ingevoegd dient te beschouwen - vraagtekens zijn geplaatst bij deze redenen 

waarop in het aanvullend decreet niet of niet waarachtig wordt ingegaan; 

8. dat bijvoorbeeld steeds de bouwkundige staat van de kerk zwaar wordt 

gewogen, terwijl juist deze ernstige reden, zo al reëel, verdwijnt als het 

voornemen wordt gerealiseerd de kerk te vervreemden; 

9. dat de betrokkenheid van de Ravensteinse gemeenschap bij de Sint Luciakerk 

aantoonbaar groot is, hetgeen mede bleek bij de demonstratie van 14 september 

2019, gericht tegen het niet communicerende parochiebestuur  (zie bijlage 1) en 

andere in 2018 en 2019 door de bevolking georganiseerde bijeenkomsten;   

10. dat niet waarachtig is onderzocht of vervreemding met behoud van de 

eredienst in combinatie met een (deels) profane, tevens waardige 

nevenbestemming, mogelijk is;  
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11. dat een dergelijk onderzoek in de rede had gelegen nu als beoogde verkrijger 

van de kerk een nieuw opgerichte stichting is met een sociaal-culturele 

doelstelling; 

12. dat ook Stichting Loterijfonds Ravenstein, anno 1729, bereid is in eigendom 

de kerk over te nemen, mits deze (deels) behouden blijft voor de eredienst. 

 

overwegende voorts: 

 

13. dat door het bestuur van de parochie en door het bisdom niet welwillend 

wordt stilgestaan bij de bijzondere historie van de Sint Luciakerk in de 

historische stad Ravenstein en de cultuurhistorische identiteit van Ravenstein 

daardoor ernstig wordt geschaad; 

14. dat immers de kerk is gebouwd in 1735, in een eeuw waarin het door Duitse 

keurvorsten beheerste Land van Ravenstein een oase van godsdienstvrijheid is in 

de calvinistische Republiek der Verenigde Nederlanden. 

15. dat de barokke bouwstijl en het barokke interieur verweven zijn met de Orde 

der Jezuïeten, die van 1643 tot 1772 de Ravensteinse 'missie' vanuit Emmerich 

(Duitsland) bediende; 

16. dat alle kunstschatten die met de eredienst in deze kerk zijn verbonden ook 

een band vormen met vele vorige generaties parochianen en dat deze banden 

niet mogen worden verbroken door de kerk onnodig aan de eredienst te 

onttrekken en de kunstschatten af te voeren; 

17. dat zulks niettemin reeds tijdens de loop van de bezwaarprocedure en in 

strijd met alle rechts- en fatsoensregels is geschied (zie bijlagen 2 en 3);  

18. dat het onbestaanbaar zou moeten zijn dat de stad Ravenstein, gesticht in 

1360, verder moet zonder katholieke kerk;  

 

verzoeken, gelet op deze overwegingen: 

 

het bezwaar tegen het Decreet van de bisschop van 's- Hertogenbosch van 5 juni 

2020 en diens Aanvullend Besluit 29 juli 2020, tezamend strekken tot   

 

onttrekking aan de Goddelijke Eredienst van de Sint Luciakerk te Ravenstein,  

per 1 juli 2020, 

 

gegrond te verklaren. 

 

 

Ravenstein,  *  augustus 2020 

 

 

Prof. dr. M.J.A. van Mourik 
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Dr. C.G.M. Verhoeckx 

 

pro se 

 

en als voorzitter respectievelijk secretaris van 

 

Stichting Loterijfonds Ravenstein (anno 1729) 

te Ravenstein 

 

 

Gezamenlijk adres: Van Coothweg 1, 5371 AB Ravenstein (NL) 

                                 info@professorvanmourik.nl 

                                 tel. 0031 6 4661 4069 

 

 Bijlage 1:kerk en betrokken burgers 14 september 2020 

 Bijlagen 2 en 3: ontruiming Luciakerk tijdens bezwaarprocedure 


