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De kerk lijkt de laatste jaren vaak slecht in 
het nieuws te komen. Steeds minder men-
sen schijnen de weg te vinden naar de kerk 
en aan die ontkerkelijking lijkt geen einde 
te komen. De meeste mensen zijn op zon-
dag doorgaans bezig met een geheel andere 
boodschap dan de Boodschap zoals deze in 
de kerken nog wordt gepredikt.
Kerkgebouwen krijgen hierdoor vaak een 
andere functie. Denk aan de  prachtige 
boekhandel in de Dominicanerkerk in 
Maastricht, maar ook het recent gevestigde 
gezondheidscentrum in de voormalige Hei-
lige Geestkerk (koepelkerk). Gelukkig dat 
dergelijke gebouwen een andere bestem-
ming krijgen en daarmee behouden blijven. 
voor de gebouwen kan dan wel een prakti-
sche oplossing worden bedacht, de kerk als 
instituut verliest wel steeds meer terrein en 
lijkt soms onzichtbaar, waarmee de discus-
sie over het bestaansrecht van kerkelijke in-
stanties altijd weer de kop op steekt.
Het motto ‘We moeten meer van ons laten 
horen !’, heeft een pastoor uit tilburg in 
2009 mogelijk wat al te letterlijk genomen. 
Deze pastoor van de plaatselijke Margarita 
Mariakerk, droeg elke dag om 7.30 uur (!) de 
ochtendmis op. onmiskenbaar een pastoor 
die vol in de strijd gaat. elke dag luidde hij 
een kwartier ervoor om 7.15 uur, de kerk-
klokken. 
De gemeenschap mocht het horen !
omwonenden hoorden het inderdaad en 
deelden het enthousiasme van deze pastoor 
niet en ondernamen actie. 
na aanhoudende klachten heeft het college 
van B & W van tilburg deze pastoor vervol-
gens een dwangsom opgelegd, omdat hij de 

klokken te hard en te vroeg luidde. volgens 
een plaatselijke verordening mochten be-
paalde geluidsnormen tussen 23 uur en 7.30 
uur niet worden overschreden en daar was 
in dit geval zonder meer sprake van.
De rechtbank Breda was het met dat oordeel 
in 2010 eens. 
De pastoor is vervolgens tegen die uitspraak 
in hoger beroep gegaan bij de Raad van 
State. Kort gezegd heeft de pastoor aange-
voerd dat het gemeentebestuur hem met 
deze plaatselijke verordening in zijn recht 
op vrijheid van godsdienst beperkte. Het 
dempen van het geluid was voor hem te 
bezwaarlijk en daarmee zou hij bovendien 
slechts een beperkt bereik hebben.
De pastoor kreeg ongelijk. vorige week, op 
13 juli, heeft de Raad van State namelijk ge-
oordeeld dat  deze pastoor in 2009 terecht 
een dwangsom was opgelegd. van een te 
grote inperking was geen sprake. vanaf 7.30 
uur tot 23 uur mogen de klokken namelijk 
zonder beperking geluid worden. Daarnaast 
maakt de verordening het luiden van klok-
ken wel mogelijk vóór 7.30 uur, maar dan 
niet te hard, aldus kort gezegd de Raad van 
State.
De pastoor, die te prijzen valt om zijn 
enorme toewijding, doet er met deze veror-
dening verstandig aan zijn ochtendmis een 
kwartiertje later te beginnen, om dan stipt 
om 7.30 uur - met zijn volle gewicht - aan 
de klokkentouwen te gaan hangen, zodat de 
kerk in alle opzichten hoorbaar zal zijn en 
blijven.
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