Veel bijval voor behoud
van Kerkgebouw De Schans
Uithoorn - De komende week zal
wel eens cruciaal kunnen zijn voor
het voortbestaan van de Johannes
de Doperkerk aan De Schans. Op
maandag 4 en dinsdag 5 juni a.s.
liggen in het gebouw van de pastorie aan De Schans 16 (maar ook
in de pastorie aan de Potgieterplein
4) de rapportages van het parochiebestuur van 19.00 tot 21.00 uur ter
inzage voor iedereen die het kerkgebouw een goed hart toedraagt.
De rapportage omvat o.a. een kostenplaatje en een toekomstvisie betreffende het kerkgebouw. Het betreft hier een bisschoppelijke aangelegenheid. Vervolgens zal naar
aanleiding hiervan op 6 juni a.s. van
19.30 tot 21.30 uur in de RK Scholengemeenschap Thamen aan de
Zijdelweg 4 een bijeenkomst worden gehouden waar men over de
inhoud van deze rapportage vragen
kan stellen.
Sloopkans door fusie
Doordat twee Rooms Katholieke
parochies, te weten de RK Parochie
Heilig Sacrament en de RK Parochie
Johannes de Doper worden samengevoegd tot één noemer, de ‘Emaüskerk’, bestaat gerede kans dat de
Schanskerk gesloopt moet worden.
Het bisdom heeft geen geld (meer)
om twee kerken, waaronder de RKkerk aan de Potgieterplein, te onderhouden. De kerk aan De Schans
zal dus zijn deuren moeten sluiten.
Verkoop en sloop is daarbij een optie, maar het hoeft niet zover te komen. Om sloop te verhinderen zijn
inmiddels enkele actiecomités in
het leven geroepen die actief strijden voor het behoud van de kerk.
Zo is er een actiecomité onder leiding van Ans van Muijen en Annie
Hoogervorst die zich de ‘Task Force
Kerkgebouw De Schans’ noemt, direct aan de slag gegaan. Het is een
afgeleide organisatie van de op 14
juni 2006 te Woudrichem opgerichte
‘Task Force Toekomst Kerkgebouwen’. Een landelijk opererend burgerinitiatief dat zich inzet om sloop
van kerkgebouwen en kloosters te
voorkomen. De organisatie wil bevorderen dat deze gebouwen weer
een levend deel van de samenleving worden. Voorzitter van deze
Task Force is dr. Frank Petter (in
het dagelijks leven burgermeester
van Woudrichem). De ‘Task Force
Toekomst Kerkgebouwen’ heeft laat
zich leiden door uitgangspunten die
ze heeft neergelegd in de zogeheten
Verklaring van Woudrichem. Ook de
Bond Heemschut en de Provinciale
Commissie Noord-Holland hebben
zich achter de initiatieven van de
(lokale) organisaties geplaatst.
Gezichtsbepalend
Doel van de ‘Task Force Kerkgebouw De Schans’ is de Uithoornse
bevolking te mobiliseren om het behoud van het kerkgebouw voor de
toekomst te verzekeren.
“De kerk aan De Schans is al meer
dan 100 jaar gezichtsbepalend voor
Uithoorn. Hij maakt deel uit van het
hart van het dorp en wordt bovendien gezien als een baken in het
landschap. De Schanskerk heeft al
veel betekend voor talloze mensen
in Uithoorn en omgeving. Niet alleen in het belang van de identiteit
van het dorp, maar ook vanwege de
indrukwekkende architectuur en de

cultuurhistorische waarde, mag deze
kerk niet gesloopt worden. Ondanks
het feit dat het gebruik van het kerkgebouw door samenvoeging van
parochies mogelijk overbodig wordt
moet hij blijven bestaan, desnoods
met een andere functie. Dit kerkgebouw en de overige kerkgebouwen
in ons land moeten we koesteren
voor de toekomst. Onze kerk zien wij
als een gebouw met een blijvende
waarde,” aldus Annie Hoogervorst
die zich helemaal wil inzetten voor
het behoud van het kerkgebouw.
Inmiddels heeft het actiecomité zich
op maandag 12 maart als de stichting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke
Dorpsgezicht) Uithoorn bij notariskantoor Amstelhoorn laten inschrijven. De stichting is met name
opgericht om fondsen te werven
teneinde de kerk aan De Schans te
kunnen behouden. De naam is niet
alleen de afkorting waar dit voor
staat, maar betekent bovendien
‘stoutmoedig’, ‘onvervaard’ en ‘vol
vertrouwen’. De stichting zal binnen
afzienbare tijd bekend maken welke
fondsactiviteiten zij zal gaan ondernemen. Er is namelijk geld nodig
om in eerste aanleg het onderhoud
van de kerk te kunnen bekostigen.
Het huidige gebrek aan financiële
middelen is wellicht de reden dat
het gebouw gesloopt moet worden.
En het beeld wordt er door achterstallig onderhoud niet beter op. Dat
moet eerst nodig uitgevoerd worden. Inmiddels weet de stichting
B.O.U.D. zich eveneens gesteund
door de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen, bij wie zij
zich inmiddels heeft aangesloten.
Een bezoekje aan hun website is
absoluut de moeite waard: www.
toekomstkerkgebouwen.nl.
Deze
organisatie hoopt dat de gemeente
Uithoorn bereid zal zijn zich eveneens in te zetten voor het behoud
van de Schanskerk vanwege de monumentale waarde van het gebouw
en de rijke geschiedenis.
De parochie St. Jan de Doper te
Uithoorn dateert van 1782. Tot die
tijd kerkten Uithoornse Katholieken
in De Hoef door daar in een kerkschuur de mis bij te wonen. Pas in
1868 kregen zij een eigen kerk (in
Neo Romaanse stijl) want toen was
de Schanskerk gebouwd, op dat
moment nog zonder torens. Die
kwamen er in 1884. In 1897 werd
het oude orgel vervangen door een
nieuw van de Gebr. Maarschalkerweerd, waarvan er nu nog slechts
twee in originele staat in ons land te
vinden zijn. In de jaren twintig van
de vorige eeuw werd een nieuwe
pastorie gebouwd ter vervanging
van de oude die dateerde van de 18e
eeuw. Omdat de kerk einde jaren
vijftig te klein werd voor het groter
wordende aantal kerkgangers werd
in 1961 het priesterkoor vernieuwd.
Bovendien werden de kruiswegstaties en klokken vervangen. In 1995
kwam er een nieuw parochiecentrum gereed waarin ook een groot
deel van de zijkapel werd opgenomen.
Bewoners stemmen vóór behoud
In december vorig jaar is er onder
de bewoners van Uithoorn en Amstelhoek een enquête gehouden om
het draagvlak te peilen voor behoud
van de kerk. Daartoe werden meer

dan 10.000 enquêteformulieren
verspreid. Medio januari werden
daarvan ruim 1.200 exemplaren ingevuld teruggestuurd, een respons
van 12 procent. Daaruit blijkt dat
het behoud van het kerkgebouw
enorm leeft bij de inwoners. Uit de
enquête bleek dat 97 procent het
kerkgebouw wil behouden, waarvan 71 procent met behoud van de
kerkfunctie.
Verder kan met trots worden gemeld dat een aantal bekende personen, verenigd in een comité
van aanbeveling, achter het doel
van de nieuw opgerichte stichting
B.O.U.D. staan. Ook zij vinden het
belangrijk dat de Schanskerk met
de prominente kerktorens in het
dorpscentrum behouden blijft. Dat
zijn F. Borstlap en P. Bots (beiden
huisarts), ds. W.J. Eeltink (emeritus
predikant), Th. Groot (oud-voorzitter KNA), mr. H.G. Holsteijn (notaris), drs. J.A.M. Kouijzer (voorheen
pastor parochie St. Jan de Doper),
W.J.A.M. van Rooijen (oud-directeur
P.A. van Rooijen) en mr. J.W. Verhoef
(advocaat).
Sponsoring
De kerk behouden houdt bovendien in: restaureren. Er is dus geld
nodig! Verschillende inwoners van
Uithoorn en Amstelhoek hebben
hun steun reeds toegezegd bij het
bereiken van dit doel. Ook een deel
van het bedrijfsleven en winkeliers
hebben gezegd achter de ‘acties’
van de stichting en de diverse comités te staan en willen graag hun
bijdrage leveren.
Ook de mensen die bij het eerder
ingevulde enquêteformulier hun financiële steun hebben toegezegd of
degenen die de stichting nu al een
warm hart toedragen, kunnen daarvoor een bedrag overmaken aangezien de stichting inmiddels over een
eigen bankrekeningnummer beschikt. Het bankrekeningnummer is:
12.10.24.636 t.n.v. Stichting B.O.U.D.
Uithoorn. Word donateur, ’10-tjevriendje’ (door 10 euro te storten
word je vriend van De Schanskerk)
of lid van de ‘Club van Duizend’
(door 1.000 euro of meer over te
maken word uw naam, indien men
dit op prijs stelt, opgenomen in een
speciaal ‘Club van Duizend’-boekje)
van de stichting B.O.U.D. Uithoorn!
De stichting hoopt dat heel veel
mensen mee zullen doen. Tenslotte
willen we met z’n allen het dorpsgezicht behouden, toch? Doet u ook
mee? Bestuur en medewerk(st)ers
van de stichting danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw gift!
Heeft u hier vragen over, neemt
u dan contact op met de heer H.
Goossens (tel. 0297-531274).
Als u op de hoogte wilt blijven van
de activiteiten van Stichting B.O.U.D.
Uithoorn, kijk dan op www.kerkdeschans.nl. Hierop staat steeds het
laatste nieuws. Maar ook de regionale media zullen regelmatig door
de stichting worden geïnformeerd
over de activiteiten van stichting
B.O.U.D en de Task Force groepen.
Nadere informatie kunnen belangstellenden ook krijgen via het secretariaat van de stichting B.O.U.D,
Zijdelveld 35, 1421 TJ Uithoorn. Tel.
0297-593350 (mevrouw Annie-Hoogervorst) of 0297-525556 (mevrouw
Ans van Muijen).

