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En dan de hoofdprijs. Van alle genomineerden vond de vakjury deze kerk 
de meest gastvrije. Het gebouw ligt centraal aan een plein. In de straten en 
op het plein bij de kerk is dagelijks veel activiteit. Er wordt samengewerkt 
met andere organisaties waaronder de VVV. Dat is ook te merken aan de 
bruine wegwijzers van de VVV. De kerk is mede daardoor makkelijk te 
vinden.  

Deze plek in Oost Nederland is geliefd bij veel toeristen. De kerk haakt daar 
goed op in door veelvuldig open te zijn. De deur roept je een welkom toe en 
staat wagenwijd open. Dat is al van verre te zien. En als je dan naar binnen 
gaat word je ontvangen door een gastvrouw of gastheer. Niet opdringerig. 
Maar als je graag informatie wilt hebben over het gebouw en de 
gemeenschap dan krijg je die volop. Informatieboekjes over de kerk zijn er 
naast het Nederlands ook in het Duits, Engels en Frans.  

Onze mystery guest voelde zich heel welkom in dit prachtige monumentale 
gebouw met een middeleeuws doopvont, een prachtige muurschildering en 
een schitterend orgel. Hier worden dan ook vaak orgelconcerten gehouden. 
De jury was onder de indruk van het afwisselende culturele aanbod dat men 
hier aanbiedt. Diverse mensen van naam gaven concerten of participeerden 
in bijeenkomsten en vieringen in deze kerk.  

Er is gelegenheid om een kaarsje te branden en voor de kinderen ligt er een 
grote stapel boekjes. De tijden van de kerkdiensten staan aangegeven. 
Andere kerkelijke activiteiten waren bij het bezoek niet echt zichtbaar. Daar 
zou nog wat meer aandacht voor kunnen zijn. Én dat iedereen ook welkom 
is bij die samenkomsten. 

Deze kerk heeft een centrale plek in dit stadje qua ligging, maar zij is ook 
betrokken bij de vele tradities die hier hoog worden gehouden.  

Kortom, een zeer mooie en gastvrije kerk en daarom krijgt deze kerk de 
hoofdprijs van de vakjury: 

De heilige Simon en Judaskerk in Ootmarsum van parochie Lumen 
Christi.  


