
Houd de Paterskerk 
onder dak!



Rijksmonument de Paterskerk 
Stichting Paterskerk de Biest stelt zich ten doel het restaureren en instandhouden van de uit 1461 stammende 
Minderbroederskerk op de Biest 43 te Weert. De aard en de geschiedenis van deze laatgotische kloosterkerk, 
ook wel Paterskerk genoemd, vraagt om gepast gebruik in een religieuze en sociaal-culturele sfeer.

Het fi nancieren van het noodzakelijke onderhoud van de Paterskerk wordt steeds moeilijker. De Paterskerk is 
onderdeel van het rijksmonumentale klooster op de Biest 43. De Paterskerk is sinds 1997 eigendom van Stichting 
de Biest. De kerk staat organisatorisch los van de overige kloostergebouwen die vanaf 1973 tot bejaardenoord zijn 
bestemd en in eigendom zijn van Woonzorg Nederland en Stichting Land van Horne.

De Paterskerk is een succesvol voorbeeld van (sociaal-culturele) herbestemming. Het is ‘Huis der gemeente’,
waar jaarlijks circa 20 bruidsparen trouwen. Er worden elk jaar 2 a 3 grote exposities, concerten, niet kerkelijke 
uitvaarten, boekpresentaties, de expositie ‘Weert is veranderd’ en symposia gehouden. Historisch gezien is de 
Paterskerk onderdeel van de Aldenborgh, 1e zetel van de heren van Horne en nauw verbonden met het ontstaan 
van Weert. Daarnaast is het koorgedeelte van de Paterskerk nog in gebruik door de minderbroeders franciscanen 
en heeft vooralsnog een religieuze functie.

De afgelopen jaren zijn 2 omvangrijke restauratie- en onderhoudswerken uitgevoerd. Dit betreft o.a.: de daken 
voorzien nieuwe leien, het deels herstellen van het glas in lood en het aanleggen van loopbruggen op de zolder, 
het herstellen van de kapconstructie, het heropenen van de hoofdingang en schilderwerkzaamheden aan in- en 
exterieur. In de periode 2003-2008 heeft de restauratie van de daken en glas in lood ramen plaatsgevonden voor 
een bedrag van € 523.046,- en in de periode 2014-2016 de restauratie van onder andere gevelwerken en de overige 
glas in lood ramen voor een bedrag van € 281.365,-. Inclusief alle overige restauratie en herstelwerkzaamheden is er 
in de periode 2003-2020 (€ 77.498,- nog uit te voeren in 2020) voor een totaalbedrag van € 973.382,- geïnvesteerd 
om de Paterskerk in stand te houden. Van de Provincie en het Rijk hebben we over deze periode een totaalbedrag 
aan subsidies ontvangen van € 509.484,- waardoor er in totaal een bedrag van € 463.898,- opgebracht moest 
worden uit verkregen donaties en exploitatieopbrengsten. Grotendeels is dit gelukt.  

De fi nanciële situatie per 31 december 2019 laat zien dat Stichting Paterskerk de Biest een bedrag op de bank-
rekening heeft staan van € 27.425. Het jaar 2019 zal afgesloten worden met een exploitatieverlies van circa € 5.000,-, 
ook voor de komende jaren wordt een exploitatieverlies verwacht (mede door wegvallen jaarlijkse bijdrage Land 
van Horne vanaf 2019, in 2018 nog € 7.000,- en daarvoor nog € 22.000,- per jaar). De geplande kosten voor 2020 in 
kader van de nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in het kader van de BRIM subsidie (waarbij de subsidie 
al volledig is ontvangen) zullen derhalve niet uit eigen beschikbare middelen betaald kunnen worden. Ook voor 
toekomstig onderhoud in de komende jaren is geen buff er meer aanwezig.

‘Stichting Paterskerk de Biest vraagt de Gemeente Weert dan ook om een bijdrage ter beschikking te stellen 
van 10% over de restauraties die sinds 2003 tot en met heden zijn uitgevoerd. De totale restauratiekosten 
gedurende deze periode bedragen € 973.382,- bestaande uit de restauratie daken en ramen van  € 662.262,- , 
€ 286.861,- uit restauratie van ramen, daken en gevels en € 24.259,- uit BRIM. Vanuit de Rijksdienst en de 
Provincie is over deze bedragen in totaal een subsidie ontvangen van € 509.484. De eigen bijdrage vanuit 
de Stichting Paterskerk bedraagt in totaal € 463.898,-, bijna 50% van de totale kosten.’



2003 t/m 2004  Renovatie daken, voorzien van nieuwe leien  € 245.476,-
2007 t/m 2008  Restauratie glas in lood  € 243.036,-
2003-2007  Overschrijding budget  € 34.534,- 
2008/2009  Onderhoud schilderwerk  € 10.643,- 
2009 Restauratie gewelven  € 48.739,- 
2010 Restauratie beeldjes aan pilaren  € 6.354,- 

  € 588.782,-
FINANCIERING

Subsidie Rijk en Provincie € 349.296,-
Eigen bijdrage Stichting Paterskerk de Biest
(verkregen uit donaties en exploitatie) €  239.486,- 

2019/2020 Renoveren oude leien daken  €  13.127,-
 Schilderwerk  € 6.266,-
 Renovatie natuurstenen € 2.858,-
  Overige € 11.188,-

FINANCIERING

Nog in te plannen onderhoud 2020 € 44.039,-

Tekort  € 77.478,-

Totaal tekort reeds uitgevoerde en ingeplande restauratie en onderhoud 
€ 22.483,- +  € 77.478,- = € 99.961,-

JAAR OMSCHRIJVING BEDRAG JAAR OMSCHRIJVING BEDRAG

JAAR OMSCHRIJVING BEDRAG

Restauratie 2003 t/m 2012 Onderhoud/renovatie 2019/2020

Restauratie 2014 - 2018 Loskoppeling stichting Land van Horne

2014 - 2018  Metselwerk  € 170.245,- 
  Dakdekkerswerk € 23.926,-
 Glas-in-lood € 64.884,-
 Uurwerk € 7.254,-
 Begeleiding/architect kosten € 15.056,-
 Entree en toiletgroepen € 7.508,-
 Herstel entreedeuren € 5.802,-
2017 Glas, lampen en schilderwerk € 7.544,-
2018 Glas, lampen en schilderwerk € 4.903,-
  
  € 307.122,-
FINANCIERING

Subsidie Rijk en Provincie  € 160.389,-
BRIM (2013 t/m 2019) € 24.250,-
Eigen bijdrage Stichting Paterskerk de Biest 
(verkregen uit donaties en exploitatie) € 100.000,-

Tekort  € 22.483,-

Medio mei 2020 vertrekt het bestuurscentrum van stichting Land van Horne naar 
het kantorencomplex de Poort van Limburg. In 2023 loopt het leasecontract 
af tussen Woonzorg Nederland en stichting Land van Horne m.b.t. het 
verzorgingscentrum Hieronymus. Stichting Paterskerk is o.a. voor de verwarming 
afhankelijk van het zorgcentrum. Dat wordt nu als contraprestatie voor het 
gebruik van de kapel gesponsord (in elk geval in 2020) door stichting Land van 
Horne.

De verwarming van de kerk kost ca. € 22.000,- per jaar. Dat betekent dat er 
naar een eigen duurzame energieoplossing gezocht moet worden. Een advies/
energieonderzoek kost € 3.565,-. De kerk moet nu en in de toekomst verantwoord 
worden verwarmd om te voorkomen dat er schade ontstaat aan het gebouw 
en interieur. Na dit energieonderzoek kan er een offerte opgevraagd voor het 
aanleggen en realiseren van een nieuwe (vloer)verwarming.

+

Om toekomstig onderhoud te kunnen blijven plegen aan de Paterskerk en om 
hiervoor plannen uit te kunnen gaan werken hebben we een additionele financiële 
tegemoetkoming nodig van € 60.000,- zijnde de ingeschatte jaarlijkse kosten van 
€ 20.000,- voor de komende 5 jaren minus de reeds toegezegde jaarlijkse bijdrage 
vanuit Gemeente Weert van € 8.000,- voor de komende 5 jaren vanaf 2020.

-

-

+
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Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status. 
Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt 
is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bankrelatie: 
ING 66.28.66.207 t.n.v. Stichting Paterskerk de Biest.
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