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Afgelopen zondagmorgen werd de laatste eucharistieviering gehouden in de Norbertuskerk

van Horst. Inmiddels is het kerkgebouw onttrokken aan de eredienst. De laatste viering werd

druk bezocht waarbij kerkgangers getuigen waren van het ontdoen van alle kerkelijke

symbolen in het Godshuis na de zegen van deken Alexander De Graaf Woutering. Na de

viering konden vrijwilligers, kerkbezoekers en belangstellenden nog even napraten met een

kopje koffie. De Norbertuskerk werd in 1963 in gebruik genomen en sluit nu na 48 jaar haar

deuren.

Voor vicevoorzitter van het kerkbestuur Lucie Geurts kwam de sluiting van het kerkgebouw niet

helemaal onverwacht. "Er kwamen gewoonweg te weinig kerkgangers waardoor het niet meer

verantwoord was in deze kerk elke week een eucharistieviering te houden. De collecteopbrengsten in

het weekend konden de kosten van het verwarmen en voor de kerkmuziek niet meer dekken. Het is

jammer, maar het is niet anders, maar we moeten wel reëel zijn", zegt het kerkbestuurslid. 

Intussen wordt door een commissie gezocht naar een gepaste plek voor alle spullen in het kerkgebouw

waarvoor men nog geen bestemming heeft. Geurts: "Je kunt daarbij denken aan kandelaars, het altaar,

beelden en banken. We willen het liefste dat alle voorwerpen op een passende plek terecht komen. Als

er kloosters, instellingen of andere parochies zijn die iets willen overnemen mogen ze mailen naar

norbertus@rkhorst.nl Dit kan tot 1 maart, daarna zullen we binnen de commissie alle voorwerpen

toewijzen ter overname", aldus de vicevoorzitter van het kerkbestuur.

Intussen zijn alle kerkelijke -symbolen onttrokken aan het kerkgebouw. De hosties zijn overgebracht

naar de Lambertuskerk en alle sacrale voorwerpen uit het zicht geplaatst en de Godslamp werd

gedoofd. Binnen afzienbare tijd worden ook de klokken uit de toren gehaald. Wat er met het voormalige

kerkgebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dynamiek Scholengroep heeft zich tot nu toe als enige

gemeld met een serieuze interesse in het gebouw. Het kerkbestuur zou graag zien dat Dynamiek

Scholengroep het gebouw overneemt omdat het dan een maatschappelijke functie zou krijgen. Het

gebouw zou dan het middelpunt vormen van de Norbertuswijk. 

De onttrekking van de kerk aan de eredienst afgelopen zondag gebeurde op een mooie en respectvolle

manier.

Iedereen die betrokken was bij deze laatste eucharistieviering voelde zich enigszins bedrukt. Lucie

Geurts: "Het was een waardige en indrukwekkende dienst. Het is misschien toeval maar de misintentie

was voor de -familie Joosten uit Horst die binnenkort hun gouden huwelijksfeest viert. Hun zoon staat

als eerste ingeschreven in het doopboek van de Norbertusparochie", zegt Geurts. Zelf heeft ze wel een

traantje weggepinkt toen het definitieve einde van het kerkgebouw naderbij kwam. "Ik hoop echt dat het

gebouw behouden kan blijven als middelpunt van de gemeenschap. Dan heeft het kerkgebouw

weliswaar een andere bestemming maar wel eentje waar wij ons in kunnen vinden", zegt de

vicevoorzitter. 

Ook Frans Coenders, die al 35 jaar als lector verbonden is aan de Norbertusparochie beleefde een

emotionele dag. "Je beseft het pas echt wanneer het zover is. Het is jammer maar het is niet anders. Ik

ga wel mee over naar de Lambertuskerk omdat ik als lid van de avondwakegroep van de

Norbertusparochie voor overledenen uit die parochie de avondwake blijf mee verzorgen. Ik weet niet of

alle -vrijwilligers vanuit de Norbertusparochie mee overgaan. Dat hangt ook van hun leeftijd af want ze

zijn niet allemaal even piepjong meer", zegt Coenders. 

De van oorsprong uit Meerlo afkomstige Coenders valt even stil. "Een moment van afscheid doet altijd

pijn en brengt verdriet met zich mee. Het is goed om te weten dat er altijd een plek is waar mensen bij

elkaar kunnen komen en dit verdriet samen kunnen delen en dan maakt de plek waar dat gebeurt

minder uit", aldus de Norbertusparochiaan.
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