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Breda, 17 juni 2020 

Geachte burgemeester.

Graag wil ik benadrukken dat ik onze kennismaking op 29 april jl. eveneens als zeer prettig en 
waardevol heb ervaren. U hebt gezorgd voor een warme en oprechte ontvangst in het mooie 
gemeentehuis van Steenbergen waardoor ik mij zeker snel thuis heb kunnen voelen.
Het was ook goed om te merken dat wij een gezamenlijk belang hebben bij de toekomst van 
de monumentale St. Gummaruskerk, een belang dat ons zeker sterk verbindt.

Voor zowel het Bisdom Breda als de Sint Annaparochie betekent een dergelijk proces dat er 
vele belangen spelen waarbij leidend is om missionair aanwezig te zijn en te blijven. In die zin 
moet er een zorgvuldig proces doorlopen worden waarbij er vooral balans moet zijn en 
blijven tussen het feit dat de kerk het huis van God is maar er eveneens belangen zijn met 
betrekking tot sociale en economische factoren en het feit dat deze kerk belangrijk erfgoed 
vormt. Zoals u al aangeeft, deze balans is het sleutelwoord.

Ik heb het vertrouwen uitgesproken in de toekomst van onze parochies. Ik wil dat echter 
graag aanvullen door aan te geven dat ik ook een groot vertrouwen heb gekregen door ons 
gesprek in een gezamenlijke aanpak met de gemeente en alle betrokkenen. De mooie glazen 
sculptuur die ik mocht ontvangen staat hier, voor mij persoonlijk, symbool voor.

Ik bevestig daarom graag de goede weergave van onze eerste ontmoeting en zal graag een 
uitnodiging doen uitgaan voor een volgende afspraak. Ik hoop u dan te mogen ontvangen op 
ons bisdomkantoor waar we verder zullen spreken over de toekomst van de 
St. Gummaruskerk.

* Mgr. dr.J.W.M. M'eşŕ1 
Bisschop van Bréda' ą-.
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