Plan buitengebruikstelling en verkoop 2008. Tegen dit plan is/wordt actie gevoerd door
een kern van trouwe parochianen.
In oktober 2010 is deze kerk "officieel aan de eredienst onttrokken". In principe wil het
Bisdom Haarlem medewerking verlenen aan handhaving van (een deel van) de kerk als
devotieruimte. In dit belangrijke kerkgebouw werden, door de "Geloofsgemeenschap O.L.
Vrouw van Goede Raad", in 2012 nog steeds wekelijkse zondagsvieringen gehouden.
Uit Reformatorisch Dagblad, 1 april 2010.
Vrijwilligers hebben donderdag de bijgebouwen van de Goede Raadkerk in Beverwijk
gekraakt. Dat heeft de rooms-katholieke parochie Sint-Eloy, eigenaar van de kerk,
bevestigd.
De gebouwen zijn sinds donderdag gesloten, omdat de kerk ze niet meer gebruikt. Volgens
vicevoorzitter Cor Hienkens van het parochiebestuur was dit bij de vrijwilligers bekend. Hij
begrijpt niet dat ze raar opkeken toen ze donderdagochtend ontdekten dat de deuren
waren vergrendeld.
De parochie wil de bijgebouwen een passende andere bestemming geven, omdat de positie
van de kerk al tijden wankelt door het teruglopende aantal bezoekers. De Goede Raadkerk
wordt met sluiting bedreigd. De parochie is eigenaar van nog een kerk in de nabije
omgeving. Het ontbreekt haar echter aan geld om beide kerken open te houden.
Uit Nederlands Dagblad, 22 september 2010.
De kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Beverwijk gaat definitief dicht. Bisschop Jos
Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam sluit het gebouw per 1 oktober. Dat heeft de
parochie woensdag laten weten. Parochianen kraakten het bijgebouw van de kerk in april,
omdat ze het niet eens waren met het besluit van het kerkbestuur Sint Eloy om de
bijgebouwen, zoals het parochiecentrum, te vergrendelen. Sindsdien is de sluiting van kerk
en bijgebouwen onderwerp van discussie en geruzie.
De kerk is een rijksmonument. De parochie kan de kosten van het gebouw niet meer
betalen. In het weekeinde bezoeken 450 mensen in Beverwijk de mis. In de NoordHollandse plaats staat nog een rooms-katholieke kerk en rijksmonument, de Heilige
Agathakerk.
Voorzitter R. Putman van het kerkbestuur schrijft woensdag in een brief aan de
parochianen dat ,,de pastorale en financiële situatie geen ruimte meer overlaat om de
kerk alsnog voor de eredienst te behouden. Op woensdag 29 september wordt de laatste
vesperdienst gehouden en neemt de parochie afscheid van de kerk.
Parochiaan Cor Bart van het Comité tot behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk heeft laten weten dat het comité het er niet bij laat zitten. Zodra het 'decreet
tot onttrekking aan de eredienst' is uitgevaardigd, tekent het comité bezwaar aan bij de
bisschop.
Uit Reformatorisch Dagblad, 28 september 2010.
Parochianen van de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad in Beverwijk doen bij het
bisdom Haarlem-Amsterdam een bod van 100.000 euro op de kerkzaal van het gebouw. Dat
heeft parochiaan Cor Bart van het Comité tot behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede
Raadkerk dinsdag laten weten.
Bisschop Jos Punt sluit de kerk definitief per 1 oktober. Toen de bisschop zijn besluit
bekendmaakte, begon het actiecomité een inzamelingsactie om de kerk te kopen. Volgens
Bart is dat geld nu al bij elkaar. „Binnen onze geloofsgemeenschap heeft een persoon zich
garant gesteld voor een ton”, aldus de parochiaan. „Daarnaast zijn er tal van toezeggingen
gedaan.”
Het actiecomité van de kerk vraagt de bisschop het bod in overweging te nemen. Het wil
dat Punt het bod voorlegt aan de makelaar, die in dienst is van het bisdom. Parochianen
kraakten het bijgebouw van de kerk in april, omdat ze het niet eens waren met het besluit
van het kerkbestuur Sint Eloy om de bijgebouwen, zoals het parochiecentrum, te
vergrendelen. Sindsdien is de sluiting van kerk en bijgebouwen onderwerp van discussie en
geruzie.

De kerk is een rijksmonument. De parochie kan de kosten van het gebouw niet meer
betalen. Volgens parochiaan Bart bezoeken elke dag ongeveer vijftien tot twintig
parochianen de kerk. In de Noord-Hollandse plaats staat nog een rooms-katholieke kerk en
rijksmonument, de Heilige Agathakerk.
Uit Noordhollands Dagblad, 22 juni 2016
Het gemeentebestuur van Beverwijk, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op het
onderhoud van rijksmonumenten, heeft het bestuur van parochie St. Eloy gesproken over
de staat van de Goede Raadkerk. Ook is contact opgenomen met de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. Aanleiding zijn de chaos en vernielingen in de onlangs gesloten kerk.
Recent is bekend geworden dat het pand is aangekocht door de heer Nelis, een plaatselijke
projectontwikkelaar. Tevens werd vermeld dat er een flink bedrag aan subsidie
beschikbaar is voor het herstel van de kerk. Er is hoop.

