
Tbv leden verenigingen&organisaties Vierlingsbeek-Groeningen 

Vierlingsbeek koopt kerkgebouw Vierlingsbeek. 

Mede omdat het ook in belang van jouw vereniging of 

organisatie kan zijn, vragen wij aandacht voor het volgende: 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) is bezig met de aankoop 

van het kerkgebouw Vierlingsbeek. Na vele gesprekken tussen  

SLV, parochie MMvdK (St.Anthonis) en Bisdom Den Bosch is het 

uiteindelijk gelukt dat Vierlingsbeek haar kerkgebouw kan 

kopen, behouden en gebruiken waar het de stichting SLV om te 

doen is:  

Het gebouw beschikbaar maken en houden voor onze 

gemeenschap, voor de bewoners Vierlingsbeek en 

Groeningen.  

Het gebouw draagt veel mogelijkheden met zich. Een imponerende ruimte, akoestisch geweldig, qua podium 

mogelijkheden gigantisch, qua totaal oppervlakte en hoogte enorm. Concert – theater – dans – film – bijeenkomst – 

sport – beweging – expositie – show – tentoonstelling.  Zeg het maar…… Een van deze vermelde mogelijke activiteiten 

raken ook u of in ieder geval uw vereniging/organisatie. Vandaar dit schrijven. 
 

Wat als het kerkgebouw niet door Vierlingsbeek gekocht zou worden? Dan zijn we de zeggenschap over het gebouw, 

en het onderhoud buiten rondom het gebouw kwijt. Dan kan het in alle mogelijke commerciële handen vallen, die 

niet het belang voor Vierlingsbeek voor ogen hebben maar alleen eigen belang. 
 

Maarrrrr….hoe wordt dat dan betaald? Welnu, er worden door de stichting SLV 800 obligaties uitgegeven van elk € 

500,00. Iedere betrokkene uit Vierlingsbeek-Groeningen of daarbuiten wordt in de gelegenheid gesteld naar eigen 

keuze en draagkracht een of meerdere obligaties te kopen. De obligatie moet gezien worden als een lening. Het is 

geen schenking of sponsoring. Met een obligatie ‘koopt’ men als het ware een stukje gebouw.  
 

Wat nu: Bewoners Vierlingsbeek-Groeningen die betrokkenheid voelen bij het kerkgebouw en willen dat het voor 

het dorp behouden blijft, worden opgeroepen om naar eigen wil en kunnen een financiële ondersteuning te doen in 

de vorm van een obligatielening. Het ligt in de bedoeling, zo gauw de exploitatie dit toelaat, om de obligatielening 

terug te betalen. Ook kan een verenigingsbestuur besluiten om als vereniging obligaties te kopen indien zij het belang 

van behoud van de kerk voor de vereniging als een belangrijke zaak zien. Voor de obligatielening is een reglement 

opgesteld. 2 kantjes, geen kleine lettertjes, wel belangrijk. U kunt die inzien, downloaden via de dorpssite 

www.vierlingsbeek-groeningen.nl  of via de site www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl  Hier is ook het 

inschrijfformulier te vinden waarmee u zich kunt aanmelden om een obligatielening aan te gaan. Formulieren zijn 

ook te verkrijgen bij Sjaak Verstegen, 06 2061 4609. 

 

OPROEP: woensdag 9 september 20:00 uur informatieavond in de kerk.  

Middels een presentatie gaan we laten zien hoe een 

en ander  vorm kan gaan krijgen. Aan een deskundige 

kunnen vragen gesteld worden, over hoe de 

obligatielening werkt. Vanwege coronaregels wordt 

verzocht om ruim 1,5 meter afstand te behouden. 

Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Nadere 

spelregels hieromtrent zijn aangegeven in de kerk. 

 

BENT U BETROKKEN BIJ UW DORP, BIJ UW 

VERENIGING KOM DAN 9 SEPTEMBER 

20:00 UUR NAAR DE KERK 

 

Het kerkgebouw blijft nu van en voor Vierlingsbeek-Groeningen. 

Namens Stichting Laurentius Vierlingsbeek: Sjaak Verstegen, René Schaeffers, Joop Verbeeten.  

http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/
http://www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl/

