
MEDEDELING AAN DE PAROCHIANEN  

TE DOEN TIJDENS DE KERSTVIERINGEN  

IN DE PAROCHIE TE LOOSDRECHT  

EN DE ANDERE PAROCHIES IN DE REGIO HILVERSUM 

 

Aan de parochianen van; 

  

- de H. Paulus parochie te Loosdrecht; 

- de Emmaus parochie te Hilversum; 

- de parochie H. Antonius van Padua te Kortenhoef; 

- de parochie St. Martinus te Ankeveen; 

- de parochie O.L. Vrouw  Hemelvaart te Nederhorst den Berg; 

- de parochie H. Vitus en H. Willibrord te Hilversum; 

- de parochie H. Hart - H. Joseph te Hilversum; 

- de parochie O.L. Vrouw - Verrijzenis te Hilversum. 

 

Utrecht / Haarlem, 21 december 2010 

 

Geachte parochianen,  

Broeders en zusters in Jezus Christus onze Heer, 

 

In goed overleg met pastoor Dresmé en de betrokken parochiebesturen hebben de 

aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem-Amsterdam op 11 augustus 2010 

gezamenlijk aan de Congregatie voor de Bisschoppen te Rome een met redenen omkleed 

verzoek voorgelegd om toe te stemmen in een grenswijziging van het Aartsbisdom Utrecht en 

het Bisdom Haarlem-Amsterdam in die zin, dat de H. Paulus parochie te Loosdrecht overgaat 

van het Aartsbisdom Utrecht naar het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

 

De belangrijkste redenen van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem-

Amsterdam voor dit verzoek zijn de volgende: 

 

In sociaal en economisch opzicht waren en zijn de inwoners van Loosdrecht sterk 

georiënteerd op Hilversum. Sinds 2001 behoort Loosdrecht tezamen met Kortenhoef, 

Ankeveen en Nederhorst den Berg tot de burgerlijke gemeente Wijdemeren, die deel uitmaakt 

van de provincie Noord-Holland en van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

  

Reeds in 1956 is de regio 't Gooi -waarvan Hilversum deel uitmaakt- door een grenswijziging 

overgegaan van het Aartsbisdom Utrecht naar het toenmalige Bisdom Haarlem. In 1959 

richtte de Aartsbisschop van Utrecht in het naburige Loosdrecht de H. Paulus parochie op. 

Echter de parochianen van de H. Paulus parochie zijn zich altijd sterk verbonden blijven 

voelen met het rooms-katholieke geloofsleven van de stad Hilversum, in het bijzonder met de 

geografisch nabijgelegen voormalige H. Clemens parochie en met de tegenwoordige Emmaus 

parochie. De parochies van Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg (de zogenaamde 

KAN-parochies) werken op pastoraal en bestuurlijk niveau naar wederzijdse tevredenheid 

samen met de Emmaus parochie te Hilversum en  met de H. Paulus parochie te Loosdrecht. 

 

Middels het besluit van 6 november 2010 heeft de Congregatie voor de Bisschoppen 

ingestemd met het gezamenlijke, met redenen omklede, verzoek van de aartsbisschop van 

Utrecht en de bisschop van Haarlem-Amsterdam tot wijziging van de grens tussen hun 

bisdommen. Deze grenswijzing zal in werking treden met ingang van 1 januari 2011. 



Vanaf die datum behoort het grondgebied de H. Paulus parochie te Loosdrecht tot het Bisdom 

Haarlem-Amsterdam en vallen de parochianen van de H. Paulus -parochie te Loosdrecht 

onder de herderlijke zorg van de bisschop van Haarlem-Amsterdam.  

 

De huidige, door de aartsbisschop van Utrecht benoemde, pastoor van de H. Paulus parochie 

te Loosdrecht, de zeereerwaarde heer pastoor J.P.M. Dresmé, zal door de bisschop van 

Haarlem-Amsterdam met ingang van 1 januari 2011 worden benoemd tot pastoor van de H. 

Paulus parochie te Loosdrecht. 

 

Het gezamenlijke besluit van de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem-

Amsterdam tot genoemde grenswijziging van het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom 

Haarlem-Amsterdam zal op de gebruikelijke wijze in de beide bisdommen bekend worden 

gemaakt. 

 

Van harte wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest toe en een in alle opzichten Gezegend 

2011. 

 

w.g. 

 

 

Mgr. Dr. Willem J. Eijk    Mgr. dr. Josephus M. Punt 

Aartsbisschop van Utrecht    Bisschop van Haarlem-Amsterdam 


