NIEUWSBRIEF
-OP WEG NAAR EEN NIEUW THUISDe Sint Elisabethparochie is op weg om in elke kern zich aan te passen aan de tijd.
In deze eerste uitgave bijzondere aandacht voor de kern Sleeuwijk.
December 2017

INLEIDING
Op 1 januari 2012 zijn de parochies H.Joannes Nepomucenus te Woudrichem, H.Maria Geboorte te Dussen,
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Hank, H.Gertrudis te
Geertruidenberg, H.Bavo te Raamsdonk en H.Maria Hemelvaart te Raamsdonksveer samengevoegd tot de Sint
Elisabethparochie, één parochie met zes parochiekernen
en zeven kerkgebouwen.

De parochianen zijn hierover geïnformeerd en medio
maart zal in de kerk van Sleeuwijk de laatste viering
worden gehouden.
Voor de werkzaamheden rondom deze sluiting is een
werkgroep opgericht. Deze onderzoekt ook de mogelijkheden om parochianen te helpen afscheid te nemen van
hun vertrouwde kerkgebouw.
Door middel van deze nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom dit proces.

In het Parochieplan dat in juli 2015 door de bisschop
werd goedgekeurd, zijn al de contouren aangegeven
over hoe de parochie in een situatie van teruggang in
kerkbezoek en kerkbetrokkenheid om zou kunnen gaan
met de kerkgebouwen van de parochie.
Het parochiebestuur heeft met instemming van het bisdom een Gebouwenplan vastgesteld. Aan de hand van
een aantal criteria is gekeken hoe de kerkgebouwen van
de parochie toekomstbestendig gebruikt kunnen gaan
worden. Besloten is dat de kerk in Sleeuwijk per 1 maart
2018 gesloten wordt.

HISTORISCH OVERZICHT KERK SLEEUWIJK
Begin jaren zestig had onze parochie twee kerken in
gebruik: in Woudrichem en in Werkendam. In 1961
werd de brug over de Merwede bij Gorinchem in gebruik
genomen, waardoor veel mensen van ‘buitenaf’ zich in
dit gebied vestigden. De toenmalige pastoor Baselaar
vond het daarom nodig dat ook in Sleeuwijk een kerkgebouw kwam. De kerk is ontworpen door architect J. de
Jong. Pastoor Baselaar kon in die tijd een stuk grond
kopen van een plaatselijke garagehouder en hij nam dit

dankbaar aan. Het had nog wel heel wat voeten in de
aarde voordat er gebouwd kon worden maar op 15 februari
1964
werd de eerste
steen
gelegd.
Om de bouwkosten zo laag
mogelijk
te
houden werd er
gebouwd door
de Internationale
Bouworde.
Veel parochianen uit Sleeuwijk hebben hun
steentje bijgedragen aan de
verwezenlijking
van hun kerk.
Pastoor Baselaar werd overgeplaatst naar Den Haag en zijn opvolger
pastoor Dings nam zijn taak over. Op 28 augustus 1964
werd de kerk ingezegend. De laatste weken werd met
man en macht gewerkt om het op tijd klaar te krijgen.
In de loop der jaren bleek er voldoende aanleiding voor
een verbouwing en in 1979 werd de kerk aangepast aan
de wensen van de parochianen. De hoofdingang werd
van de achterzijde verplaatst naar de voorzijde (mensen
die op zoek waren naar de kerk hadden moeite het
kerkgebouw te vinden). Het portaal aan de achterzijde
werd sacristie. In het interieur werden de twee brede
stenen kolommen vervangen door de huidige dunnere
ronde staanders waartussen het altaar kwam. De nieuwe opgang maakte het gebouw beter herkenbaar als
kerk. Er kwam vloerbedekking, de muren werden wit
geschilderd, de banken werden vervangen door stoelen.
Een nieuw altaar, doopvont en lezenaar zorgden voor
een moderne uitstraling. In mei 1986 werd de laatste
viering gehouden in de H. Antoniuskerk in Werkendam.
Deze kerk werd gesloopt en men heeft de glas-inloodramen verplaatst naar de kerk in Sleeuwijk.
Het was een vertrouwde plek waar vele parochianen
tijdens
de
zondagvieringen
samenkwamen.
In het definitieve Gebouwenplan van september 2017 is
besloten dat de kerk gesloten wordt en komt er, na bijna
54 jaar, per 1 maart 2018 een einde aan ‘de kerk in
Sleeuwijk’.

GEDENKBOEK
Een van de activiteiten van de werkgroep is het maken
van een Gedenkboek, waarin opgenomen de persoonlijke herinneringen en anekdoten, zodat ook na jaren lezen het boek een sfeertekening weerspiegelt van ons
gezamenlijk kerk-zijn in Sleeuwijk.
U kunt zich bij mij opgeven als u wilt deelnemen; in januari 2018 maak ik dan met u een afspraak om persoonlijk bij u thuis een interview af te nemen. Uiteraard
wordt uw verhaal pas geplaatst nadat u daartoe toestemming hebt gegeven.
Vandaar mijn oproep aan U. Wees niet te bescheiden en
doe mee! Uw verhaal is het vast waard om te delen met
uw medeparochianen.
Conny van Deursen, 0183-309404
cvandeursenvugts@kpnmail.nl
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