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PERSBERICHT 

Weert, maandag 16 juni 2014 

 

Fatimakerk te Weert overgedragen aan nieuwe eigenaar.

Het voormalige kerkgebouw van de Parochie Fatima te 

Weert wordt: “Fatima Huis” 
 

Op vrijdag 13 juni is de voormalige Fatimakerk overgedragen aan Fatima Huis BV, de nieuwe eigenaar. 

 

Onlangs is een werkgroep gestart met de voorbereidingen van de opknapbeurt van de voormalige Fatimakerk. 

In de tweede helft van 2014 starten de schoonmaakwerkzaamheden. Met de renovatie wordt begonnen z.s.m. 

nadat de Provincie Limburg een beslissing heeft genomen op de door B&W van de Gemeente Weert eind mei 

ingediende subsidieaanvraag. 

 

Concerten en evenementen in kerkgebouw  

Thijs Hendrix van Fatima Huis BV: “Ik ben onder de indruk van de sterke onderlinge verbondenheid van de 

bewoners van Fatima en ben ervan overtuigd dat de samenwerking met de inwoners op Fatima gaat leiden tot 

een ‘social enterprise’ die haar plaats verovert tussen goede doelen, commerciële ondernemingen en de 

publieke sector. De overheid kan het niet alleen klaren. Daarnaast gaan we mooie concerten en evenementen 

organiseren in dit prachtige gebouw.” 

 

Deken Hans Franken “hoopt dat dit een belangrijke stimulans zal zijn voor de lokale gemeenschap om er samen 

de schouders onder te zetten. Ik hoop dat de lokale en regionale overheden dit werk zullen ondersteunen. De 

grote veranderingen die op ons afkomen in de zorg voor mensen worden op deze manier een kans in plaats van 

een bedreiging. Ik hoop van ganser harte dat het Fatima Huis een voorbeeld project wordt, wat veel goeds 

brengt voor de lokale gemeenschap en wat Fatima en het Land van Weert nog mooier gaat maken.” 

 

Doelstelling Fatima Huis 

De doelstelling van het Fatima Huis is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke 

doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier wil de initiatiefnemer een 

waardige herbestemming geven aan de kerk waarvan de eerste steen werd gelegd op 19 april 1954 en die werd 

ingezegend op 25 maart 1955. Architect was Pierre Weegels. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert. In het 

gebouw bevinden zich een mooie mozaïek van Hugo Brouwer, houtsnijkunst en keramiek  van Cor van 

Geleuken, glas in lood van Charles Eyck en Hugo Brouwer, schilderijen van Gard van Wegberg en een Fatima 

Kapel, die als devotiekapel gehandhaafd zal worden.  

Het voornemen is om het gebouw, kunstwerken orgel en kapel te handhaven in haar huidige vorm, een flinke 

opknapbeurt te geven en het park verder te verfraaien. In 2011 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.  

 

Groot Feest op Fatima 

Tijdens de Open Monumenten Dagen op zaterdag 13 september en zondag 14 september 2014 zal 

de voormalige Fatimakerk te Weert zich als Fatima Huis, in samenwerking met alle 

maatschappelijke geledingen van de Fatimawijk, in volle glorie presenteren en geopend zijn voor 

alle belangstellenden van 09.00 uur tot 20.00 uur. In overleg met de inwoners van de Fatimawijk 

zal een programma worden opgesteld voor die dagen. Dit wordt z.s.m. bekend gemaakt. 
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Noot voor de pers: 

voor meer informatie:  

Thijs Hendrix 

telefoon 06-51333791 

Fatima Huis BV 

Coenraad Abelstraat 31A 

NL-6001 VJ Weert-EU 

KvK nummer 60801018 

       


