
 
 
 
Aan allen, die Harreveld  
een warm hart toedragen. 
 
 
Harreveld, 12 mei 2022.  
 

                              
 

Stichting STAGATHA 
Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld 
stagathaharreveld@gmail.com 
Kvk 85312266 
Bankrekening NL69RABO 0190 3021 43

Beste Harrevelders, 
 
Op 19 april 2022 heeft er een goed bezochte informatieavond over de toekomst van het kerkgebouw 
in Harreveld plaatsgevonden. Hier zijn de plannen voor herbestemming gepresenteerd en bijzonder 
positief ontvangen.  
 
De opdracht voor ons als werkgroep ‘Toekomst kerk Harreveld’ was: Het behoud van het 
kerkgebouw, als aanvulling voor Harreveld en niet als concurrentie van het dorpshuis of de horeca. 
  
De kerk met de tuin, pastoriewoningen, het oude en nieuwe kerkhof, de statie muur en het 
strooiveld nemen een prominente plaats in in het dorp en zijn mede bepalend voor het aanzicht van 
het dorp. Het gebouw is aangemerkt als rijksmonument onder andere vanwege het bijzondere 
interieur met de muurschilderingen van Jos ten Horn. Dat maakt de mogelijkheden voor 
herbestemming beperkt.  
 
Met het schrikbeeld van het verloren gaan van de havezate/ het klooster van Harreveld voor ogen 
zijn we er vol voor gegaan! 
 

RESULTAAT 
 
1. Een herbestemmingsplan voor het kerkgebouw, met daarbinnen vier pijlers  

a. De kerk als ontmoetingsruimte voor concerten, lezingen, tentoonstellingen, festiviteiten, 
bijeenkomsten, stiltecentrum, afscheidsvieringen etc. 

b. Verhuur van de kerk aan de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Harreveld voor het 
houden van woord- en gebedsvieringen etc. 

c. De kerk als ‘Museum Jos ten Horn’ de kunstenaar die het interieur heeft ontworpen. Een 
museum in combinatie met de prachtige pastorietuin en de gunstige ligging aan de 
fietspaden/N18 biedt aanvullende mogelijkheden voor Harreveld.  

d. Verhuur van de (pastorie)woningen. 
 
2. Stichting STAGATHA 

Voor het behoud en beheer van het (on)roerend goed, het mogelijk maken van activiteiten en 
het ondersteunen hiervan hebben we de stichting STAGATHA opgericht.  

 
3. Koopovereenkomst 

Na drie jaren van onderhandelen met het parochiebestuur Paulus-Ludger en het Bisdom Utrecht 
is er een koopovereenkomst gesloten voor de koop van: 
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- de kerk, het parochiecentrum, woningen Kerkstraat 40 en 40a (de pastorie), de pastorietuin, 
de kruiswegstaties en de woning Kerkstraat 48     

voor de prijs van € 400.000,-  excl. kosten koper. Het gaat om een bindende koopovereenkomst, 
dat wil dus zeggen dat de prijs niet zal wijzigen. STAGATHA kan deze koopovereenkomst vóór 1 
oktober 2022 zonder verplichtingen ontbinden, indien financiering niet mogelijk blijkt.   

 
Wij zullen er alles aan doen om de financiering rond te krijgen, maar daarbij is uw medewerking van 
essentieel belang! 
 

WAT KUNT U DOEN 
 
We hebben nu voor Harreveld een eenmalig bod op tafel liggen, een unieke kans zou je ook kunnen 
zeggen. Daarom durven wij ons verzoek aan u voor te leggen. 
 
U kunt helpen door:  
- Een machtiging voor een jaarlijkse bijdrage in te vullen. 
- Een machtiging uit te reiken aan vrienden/familie die Harreveld een warm hart toedragen. 
- Een (jaarlijkse) donatie over te maken.   
 
Machtigingsformulieren ontvangt u binnen 14 dagen in uw brievenbus. U ontvangt dan ook verdere 
informatie over de werkwijze.  
 
Let op: Uw bijdrage is geen bijdrage aan de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Harreveld, maar 
aan de Stichting STAGATHA, die het vastgoed vanaf 1 oktober 2022 gaat beheren. Deze twee staan 
helemaal los van elkaar.  
 
Daarnaast komen we graag in contact met personen, die een wat groter bedrag beschikbaar willen 
stellen, hetzij in de vorm van een donatie/gift of het verstrekken van een lening.  
U kunt contact opnemen met een van ons, dan komen wij bij u langs. In een persoonlijk gesprek 
kunnen wij u inzicht geven in de aankoop en uw eventuele vragen beantwoorden. 
 
Voor het dorpsplan 2022 – 2032 Dorpsbelangen Harreveld is ook aan de kinderen van de basisschool 
gevraagd wat zij graag willen behouden in Harreveld. Een van de dingen die naar voren kwam was de 
kerk. Doet u mee met het behoud van onze kerk voor de volgende generatie(s)?  
 
Wij hopen van harte op uw actieve reactie en medewerking, zodat wij deze mooie deal voor 
Harreveld kunnen rondmaken.  
 
Alvast heel erg bedankt voor uw steun en wij zullen u van de voortgang op de hoogte houden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting STAGATHA   
 
René Domhof   06 547 55 762 
Maria van Uem-de Mooy 06 213 28 492 
Hans Weikamp   06 502 37 411 
Jan Penterman   06 125 94 799 
Vincent Bokkers  06 558 31 370 
 


