Wij leven mee met bewoners en ondernemers

Op 10 mei jl. werden wij opgeschrikt door de gebeurtenissen rond de St. Jan de Doper in de Schans.
Was er aanvankelijk paniek, omdat er over brand en instorten werd gesproken, bleek , toen het
bestuur van Stichting B.O.U.D. Uithoorn bij de kerk arriveerde, alleen maar onduidelijkheid. De inzet
van gemeente, politie, brandweer en hulpdiensten om de kerk te behouden, stellen wij zeer op prijs.
Nu is het voortbestaan van de kerk met haar torens voorlopig gewaarborgd.
Het heeft ons verheugd dat de gemeente zo adequaat heeft ingegrepen op het moment dat het fout
dreigde te gaan. Het is spijtig dat het parochiebestuur en het bisdom het zo ver hebben laten komen,
maar hierop hebben wij als Stichting geen invloed kunnen krijgen.
Wij leven mee met de bewoners, de winkeliers, de bezoekers van het winkelcentrum en alle anderen
die hierbij betrokken zijn geweest.
Het is jammer dat deze actie tot zoveel overlast heeft geleid. Dit had voorkomen kunnen worden, als
de parochie van St. Jan de Doper van de bisschop toestemming had gehad tot het noodzakelijke
onderhoud. Hiervoor was reeds geld aanwezig in het restauratiefonds.
Het deed ons goed te ervaren hoe de inwoners van Uithoorn meeleven met onze strijd voor het
behoud van de kerk.
Wij hebben van geen van de omstanders en passanten gehoord dat de kerk niet het behouden waard
is.
Velen wisten nog van de enquête die indertijd door ons gehouden is en dat de uitkomst was dat 97%
van de inwoners de kerk wil behouden.
De mate waarin onze kerk in de gemeenschap leeft, blijkt ook uit de resultaten tot nu toe van de
verkiezing van de mooiste kerktoren van Nederland.
Ook u kunt uw stem uitbrengen door te stemmen op Uithoorn, Sint Jan de Doperkerk, via
www.rkk.nl, ‘de mooiste kerktoren van Nederland’.
Wij hebben de steun van u allen zeer gewaardeerd en het zal ons helpen om ook in de toekomst ons
te blijven inzetten voor het behoud van de St. Jan de Doper.
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