Indoor Trampolinepark in Fatimakerk te Offenbeek
Het lijkt er op dat de Fatimakerk in
Offenbeek, die binnenkort aan de eredienst wordt onttrokken, omgetoverd
twordt in een Indoor Trampolinepark
met ondersteunende horeca. De haalbaarheid van een gezonde exploitatie
wordt onderzocht. Voor het verkrijgen
van de vereiste omgevingsvergunning
kan de zogenaamde eenvoudige procedure voor een kleine buitenplanse
afwijking worden gevolgd. Als alles volgens plan verloopt, kan het Trampoline-

De vestiging van een Trampolinepark in
de Fatimakerk is onderwerp van bespreking geweest in het overleg tussen wethouder Jan Smolenaars, een vertegenwoordiging van Hertje Offenbeek en

De vestiging van een Trampolinepark is
zondermeer een aanwinst te noemen
voor Reuver/Offenbeek. Het beoefe-

Laatste H.Mis op zaterdag 9 juli
Het officiële afscheid van de Fatimakerk in Offenbeek nadert nu heel snel.
In ’t Klökske van vorige week hebt u
een toelichting kunnen lezen hoe dit
afscheid zal geschieden.
Mgr. Franz Wiertz zal na de plechtige
H.Mis van 19.00 uur het Allerheiligste
uit het tabernakel halen, het altaar ontbloten door alle kandelaars, bloemen
en altaar dwalen te verwijderen. De
altaarsteen en de relikwie van pater
Claret worden uit het altaar genomen.
Daarna wordt het Fatimabeeld van O.L.

nen van de Trampolinesport die vanuit
Amerika is komen overwaaien, neemt
ook in ons land een enorme vlucht. De
Trampolinesport kan straks naar keuze,
individueel maar ook in groepsverband
beoefend worden.

park in het najaar haar deuren openen.
De initiatiefnemer onderzoekt eveneens de mogelijkheid om de kerktoren
in de exploitatie te gaan betrekken.
Mocht dat geen haalbare kaart blijken
te zijn dan zal, hoe pijnlijk ook, de kerktoren t.z.t. mogelijk uit het straatbeeld
gaan verdwijnen.

Vrouw op eervolle wijze uit de kerk
gedragen, waarna de kerkdeur door
de bisschop zal worden gesloten. Dit is
officieel het einde van de kerkdiensten
c.q. vieringen in het Fatimakerkgebouw
als kerk.
Vervolgens zal het genadebeeld van
O.L. Vrouw van Fatima in processie naar
de Lambertuskerk worden gebracht,
waar het beeld een waardige plaats
zal krijgen om zo de verering tot Maria
voort te zetten. Hiermee wil het kerkbestuur van het Cluster BRO (Beesel

Reuver Offenbeek) waarborgen dat
de vele gelovigen ( en niet alleen van
Offenbeek ) hun liefde voor O.L. Vrouw
van Fatima kunnen blijven praktiseren.
Tijdens de processie zal het rozenhoedje worden gebeden, de leden van de
Fatimagebedsgroep zullen voorbidden
en de overige deelnemers kunnen na
bidden.
Voor pastoor Cesar is het een hele zware opgave om juist nu, 5 maanden na
zijn benoeming als pastoor in ons Cluster, een van zijn drie kerken te moeten

sluiten. Daar ben je geen missiepriester
voor en dat doet pijn in zijn hart.
De gelovigen van Offenbeek zijn van
harte welkom in de Lambertuskerk
en we kunnen hem zo laten zien dat
we echte gelovigen zijn, want vorige
week eindigde hij zijn hoofdartikel in ’t
Klökske met: Wij bidden en vragen God
om onze kerkgemeenschap van het
parochiecluster een “nieuwe lente” te
geven. Maar dit lukt alleen als wij van
onze kant een hechte gemeenschap
van gelovigen willen zijn.

de werkgroep Herbestemming Fatimakerk. Partijen staan positief tegenover
de vestiging van een Trampolinepark.
Het kerkgebouw kan zo behouden blijven en de sportactiviteiten hebben een
positieve invloed op de leefbaarheid
van Reuver/Offenbeek, iets wat alle
partijen belangrijk vinden.

Reuver, juni 2016
Werkgroep Herbestemming Fatimakerk.

