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Nicolaaskerk in Lettele  

op weg naar 2025

Stichting Vrienden van de 
Heilige Nicolaaskerk te Lettele



Beste vrienden van de Heilige Nicolaaskerk 

en overige betrokken Lettelenaren,

Lebuinusparochie. Door het besluit van het 
parochiebestuur ontstaat onzekerheid over: 
•	 de toekomst van de kerk in letterlijke 

zin: het behoud van het kerkgebouw en 
pastorie als beeldbepalend element van 
Lettele;

•	 de kerk van de toekomst in figuurlijke 
zin: hoe samen kerk te zijn in Lettele als 
het kerkgebouw geen ‘kerk’ meer is? 

Perspectief

De doelstelling van de stichting Vrienden 
van de Heilige Nicolaaskerk is tweeledig, 
namelijk het gebouw van de kerk te behou-
den als beeldbepalend element in Lettele en 
de gemeenschap van gelovigen in Lettele te 
ondersteunen. De stichting wil, samen met 
de coördinatoren van de Nicolaaskerk en 
Plaatselijk Belang, het gesprek openen met 
alle betrokkenen en belanghebbenden over 
de toekomst van de kerk en de kerk van de 
toekomst. We nodigen iedereen die zich met 
onze kerk verbonden voelt uit om mee te 
denken.

Inzet van het gesprek

De inzet van het gesprek met het bestuur van 
de Lebuinusparochie is het ‘in eigen beheer 
nemen’ van de Nicolaaskerk als gebouw dat 
open staat voor de dorpsgemeenschap en 
een dak biedt aan twee soorten activiteiten:
•	 gelovige	activiteiten	gericht	op	de	(katho-

lieke) gelovigen;
•	 profane	 activiteiten	 gericht	 op	 de	 ge-

meenschap van het dorp en daarbuiten. 

De aanleiding om te komen met een extra 
editie van ons informatieblad is het besluit 
van het bestuur van de Lebuinusparochie in 
Deventer om in 2025 de Nicolaaskerk in Let-
tele aan de eredienst te onttrekken en het 
kerkgebouw en de pastorie te vervreemden/
verkopen. In overleg met de coördinatoren 
van het geloofscentrum Lettele en Plaatselijk 
Belang Lettele willen wij graag de visie van 
het stichtingsbestuur met u delen.
In deze tijden van corona is het onmoge-
lijk hiervoor een bijeenkomst te organise-
ren waarop wij met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen. Via deze weg willen wij 
onze visie aan u voorleggen en hopen we 
het gesprek over de toekomst van de kerk 
in Lettele gestalte te geven. Een interview/ 
enquête die in de loop van dit jaar gehouden 
wordt onder de parochianen en inwoners van 
Lettele vormt de eerste concrete stap in het 
proces. 

Waarom dit initiatief?

Het besluit van het parochiebestuur om de 
Nicolaaskerk in Lettele te sluiten kwam niet 
onverwacht. De coördinatoren van het ge-
loofscentrum Lettele werden op de hoogte 
gehouden van het denkproces over de toe-
komst van de katholieke kerk in Deventer 
en omstreken. Ook de Lettelse parochianen 
wisten dat de mogelijkheid bestond dat de  
Nicolaaskerk gesloten zou worden. Coördina-
toren en parochianen betreuren de gang van 
zaken rondom de besluitvorming maar wil-
len wel betrokken blijven bij de toekomstige 



De gelovige activiteiten vallen uiteen in:
•	 activiteiten	die	 in	samenspraak	met	of	

door het pastoraal team van de Lebui-
nusparochie uitgevoerd worden. Het 
opnieuw vormgeven aan de katholieke 
geloofsbeleving in Lettele is een taak 
van parochianen en pastorale team. 
Door ruimte te bieden aan deze activi-
teiten wordt de katholieke traditie be-
houden voor Lettele en blijft er ruimte 
om rituelen uit te uitvoeren, zoals rond 
de paasweek, rozenkransvieringen, de 
jaarlijkse tentviering op de Karmse en 
uitvaarten met absoute;

•	 activiteiten	die	op	initiatief	en	onder	re-
gie van gelovigen in Lettele uitgevoerd 
worden. Deze activiteiten bieden ruimte 
aan	Lettelenaren	die	zich	(gelovig)	met	
elkaar verbonden voelen en naar vor-
men zoeken om elkaar in spirituele zin 
te ontmoeten in een vorm die zij zelf 
ontwikkelen.

De profane activiteiten zijn alle activiteiten 
waaraan een gebouw als de Nicolaaskerk 
onderdak kan bieden en die waardevol zijn 
voor de dorpsgemeenschap. Te denken valt 
aan: concerten en exposities, bijeenkom-
sten en lezingen, beschikbaarheid van het 
gebouw als rouwcentrum.

Vragen en onzekerheden

Wij zijn ons ervan bewust dat er nog veel 
praktische zaken niet uitgewerkt zijn en dat 
er nog heel veel vragen zijn, zoals bijvoor-
beeld de vraag over de herinrichting van de 

kerk om plaats te bieden aan alle activiteiten, 
of over hoe er zal worden omgegaan met de 
gronden die aan de parochie toebehoren.  
Voor dit soort vragen is het nog te vroeg. 
Maar voor het 2025 is, zullen ook deze vra-
gen een antwoord moeten krijgen.
Voor nu is het belangrijk om samen met ie-
dereen in Lettele die de kerk een warm hart 
toedraagt een visie te formuleren als uit-
gangspunt voor het gesprek dat de komende 
tijd gevoerd zal worden in en met Lettele en 
met het bestuur en pastorale team van de 
Lebuinusparochie in Deventer.

Zicht op de toekomst

Om meer zicht te krijgen op het toekomstig 
gebruik van het kerkgebouw is het van belang 
om te weten wat er leeft in het dorp. Daarom 
wordt er in de loop van dit jaar een interview/
enquête gehouden onder de parochianen van 
het geloofcentrum en de inwoners van Let-
tele. Het initiatief daarvoor wordt genomen 
door een nieuw te vormen werkgroep met 
daarin vertegenwoordigers van de stichting, 
van Plaatselijk Belang en de coördinatoren 
van de kerk. Dit zal de eerste stap worden in 
het ‘veranderingsproces.

Wilt u op de hoogte blijven of reageren 
op dit schrijven, stuur dan een mail naar:  
nicolaaskerk@lettele.nl

Lettele, 1 april 2021
Victor Munster, Voorzitter Stichting Vrienden 
van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele



Deze folder is tot stand gekomen op initi-
atief van de stichting Vrienden van Heilige 
Nicolaaskerk is gevestigd te Lettele. 
Volgens de statuten stelt de stichting zich 
ten doel:
• het financieel ondersteunen en bevorderen 

van de instandhouding van het kerkge-
bouw en de pastorie van de Heilige Nico-
laaskerk te Lettele;

• de levende geloofsgemeenschap van de 
Heilige Nicolaaskerk te Lettele in stand te 
houden en verder te ontwikkelen;

• het verrichten van alle handelingen die 
met vorenstaande in de ruimste zin ver-
band houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Wilt u zich aanmelden bij de stichting als donateur? Vul dan (een kopie van) dit 

formulier in en stuur het op naar: stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk, 

t.a.v. Victor Munster, Oerdijk 188B, 7434 RC Lettele. 

Naam: _______________________________________________________________

Adres: ______________________ Pc:____________ Woonplaats: ____________

E-mailadres: _________________________________________________________

Meldt zich aan als donateur van de stichting Vrienden van de Heilige Nicolaas-

kerk te Lettele voor een bedrag van: 

 0  € 20,00 /  €30,00 /  € __________ per jaar 

 0  Eenmalig een bedrag van € _________

Ondergetekende verleent machtiging aan deze stichting dit bedrag van zijn/haar 

rekening af te schrijven.

Mijn IBAN-rekeningnummer is: ______________________________________

Plaats: ____________________ Datum: _______________ 

Handtekening:  

Meer informatie kunt u vinden op: www.vriendenvandenicolaas.nl. 

U kunt contact opnemen via: T: 0625 067 603 of E: info@vriendenvandenicolaas.nl.

De stichting Vrienden van de heilige
Nicolaaskerk is door de belastingdienst 
als Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI)	erkend	en	is	daarmee	vrijgesteld	
van schenk- en erfbelasting. Indien u een 
schenking doet of een legaat nalaat, kunt u 
125 procent van het bedrag opgeven voor 
giftenaftrek.

Religieuze markt

Jaarlijks wordt door het bestuur van de Vrien-
den van de Heilige Nicolaaskerk een religieuze 
markt georganiseerd waarop religieuze arti-
kelen verkocht worden. Door Corona zal deze 
markt ook dit jaar niet plaats kunnen vinden. 


