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CLARA EXTRA  - informatiekrant  kerksluiting       
         januari 2014 

Inleiding 

Zoals bekend hebben in de maanden november en december zeven informatieavonden 

plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen van het parochiebestuur om vijf van de 

acht kerken te sluiten. Deze bijeenkomsten werden door ruim 500 parochianen bezocht. 

Ofschoon iedere bijeenkomst haar eigen inkleuring kende was er ook een aantal thema’s die 

de rode draad vormde in al deze bijeenkomsten. Reden voor het parochiebestuur om deze 

thema’s, door middel van deze Clarakrant, nog eens expliciet toe te lichten en bij u onder de 

aandacht te brengen. 

Het gaat hierbij om: 

A. de aanleiding tot het voorgenomen besluit; 

B. het aanwijzen van de H. Martinuskerk te Twello als Eucharistisch centrum;  

C. het proces tot heden; 

D. het pastorale beleid; 

E. de begraafplaatsen; 

F. het financiële plaatje per locatie en in totaliteit; 

G. Het proces vanaf heden. 

 

A. De aanleiding tot het voorgenomen besluit 

Al vanaf de fusie tot de Franciscus en Clara parochie kampt de parochie met financiële 

tekorten. Deze tekorten nemen jaarlijks toe als gevolg van afnemende kerkbijdragen (circa 2-

3% per jaar) enerzijds en door inflatie oplopende kosten anderzijds (circa 1 ½ - 2% per jaar). 

Als we alle kerkgebouwen open houden en doorgaan zoals tot nu toe, dan zullen we in vijf 

jaar tijd uitkomen op een verlies van €1,8 miljoen. Op die basis heeft het parochiebestuur de 

conclusie getrokken dat dit onverantwoord is. Naast het financiële aspect spelen het 

afnemend kerkbezoek en de terugloop van de sacramentele bedieningen, zoals doop, 1e 

communie, huwelijken e.d., een belangrijke rol. Daarnaast heeft het bisdom duidelijk 

gemaakt dat het aantal beschikbare priesters en pastoraal werkers sneller afneemt dan 

enkele jaren gelden voorzien, bijvoorbeeld ten tijde van de parochiefusies. Er moest een 

principiële keuze gemaakt worden t.a.v. het plan van aanpak. In overleg met de locatieraden 
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en de pastoraatsgroepen is er unaniem voor gekozen om niet de formatie van het pastoraal 

team te wijzigen maar te kiezen voor het sluiten van kerken. 

 

B. Het aanwijzen van de kerk te H. Martinuskerk te Twello als Eucharistisch centrum 

In de beleidsnota van het Bisdom Utrecht van 2 februari 2011 met betrekking tot het 

pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Bisdom, heeft de Aartsbisschop de kerk 

aangewezen die in de parochie zal dienen als Eucharistisch centrum. In ons geval de H. 

Martinuskerk te Twello. De Aartsbisschop beroept zich hierbij op het Wetboek van Canoniek 

Recht. De aanwijzing van het Eucharistisch centrum is geschied met instemming van de grote 

bisschopsstaf, nadat de bisschoppelijke vicarissen de pastoors van de parochies in hun 

respectievelijke vicariaten hebben gehoord. 

Bij de aanwijzing tot Eucharistisch centrum is volgens het Bisdom rekening gehouden met: 

 de ruimte die het kerkgebouw kan bieden aan meer medeparochianen afkomstig van 

andere geloofsgemeenschappen; 

 de esthetische en cultuurhistorische waarde van de kerk en haar inrichting; 

 de bouwkundige staat van de kerk; 

 de bereikbaarheid van de kerk en parkeergelegenheid; 

 de mogelijkheid elkaar na de viering te ontmoeten; 

 de geloofsgemeenschap die bij de kerk hoort, is vitaal. 

 

C. Het proces tot heden 

Uitgaande van het gegeven dat de H. Martinuskerk te Twello door de Aartsbisschop is 

aangewezen als Eucharistisch centrum opteert het parochiebestuur vooralsnog voor het 

openhouden van een kerk in het noordelijke gebied ten opzichte van Twello en voor het 

ophouden van een kerk in het zuidelijke gebied ten opzichte van Twello. Zij hoopt hiermee 

de bereikbaarheid van een kerk ten behoeve van de parochianen zoveel mogelijk te borgen. 

Het openhouden van een kerk zou volgens het bestuur gebaseerd moeten zijn op de 

vitaliteit van de geloofsgemeenschap. Vitaliteit is omschreven als het vermogen om een 

levende geloofsgemeenschap over een reeks van jaren in stand te kunnen houden. Het 

onderzoek naar de vitaliteit van de verschillende geloofsgemeenschappen gaf moeilijk te 

wegen en te vergelijken resultaten. Omdat het pastoraal team het onmogelijk achtte om op 

basis van deze vitaliteitsgegevens een keuze te maken, is door het parochiebestuur gekozen 

op basis van kerkbezoek, de omvang van de geloofsgemeenschap en de geografische ligging. 

De financiële situatie per locatie is buiten beschouwing gelaten. Dit leidde tot het 

voorgenomen besluit om de kerken te Vaasen en Loenen open te houden. 
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Bij schrijven van 20 juni 2013 heeft het parochiebestuur het Bisdom onder andere de 

volgende vragen voorgelegd: 

 Kan het Bisdom zich vinden in de conclusie van het parochiebestuur dat wij ons beperken 

tot sluitingen van 5 kerken totdat de effecten daarvan duidelijk zijn? 

 Kan het Bisdom zich vinden in de gekozen te sluiten locaties? 

Op 4 juli 2013 werd door het Bisdom in bevestigende zin geantwoord op deze vragen en 

vervolgens heeft het parochiebestuur in het najaar het initiatief genomen voor het beleggen 

van zeven informatieavonden. 

 

D. Het pastorale beleid 

Het pastorale beleid in de Franciscus en Clara parochie omvat een drieledig takenpakket. Er 

zijn pastorale kerntaken van de parochie. Er is de zorg voor de nabijheid en de ontmoeting 

van en tussen parochianen en er is het zogenaamde pastoraal ‘ondernemerschap’: 

projectmatige en doelgroepgerichte nieuwe pastorale initiatieven. 

1. Pastorale kerntaken zijn taken die de parochie minimaal wil en moet behartigen om een 

katholieke parochie te zijn. Concreet gaat het om: Eucharistievieringen en andere vormen 

van sacramentenbediening, catechese, uitvaarten, crisispastoraat en noodhulp, zorg voor 

ouderen, zieken en eenzamen. Ook activiteiten die onderscheidend zijn in die zin dat 

geen enkele andere organisatie in de samenleving ze zal oppakken en die van oudsher 

wel deel uitmaken van de verwachtingen omtrent het pastorale aanbod van de RK Kerk, 

kunnen we tot de kerntaken rekenen als we ze structureel uitvoeren. Als we ze 

projectmatig en incidenteel uitvoeren, beschouwen we ze als een vorm van pastoraal 

ondernemerschap. 

Voor de pastorale kerntaken zijn de pastorale beroepskrachten de eerst 

verantwoordelijken. Zij zijn ook direct actief op dit vlak en zij begeleiden vrijwilligers 

zodat die (delen van) de activiteiten kunnen uitvoeren. Pastorale kerntaken zullen zoveel 

mogelijk worden gecentraliseerd. 

Het Eucharistisch centrum in Twello en twee liturgische centra in respectievelijk Loenen 

Vaassen                 

De voorbereiding op de sacramenten en ook de viering van de sacramenten houden we in 

de drie liturgische centra van de parochie. Dat is in Loenen, Vaassen en Twello. Twello is 

bovendien een Eucharistisch centrum. Dat wil zeggen dat de parochie daar in ieder geval 

Eucharistie viert. 

Doopsel, Eucharistie, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, Uitvaart                                  

Na kerksluiting, ook al is een kerk nog niet aan de eredienst onttrokken, wordt voortaan 

alleen in de drie liturgische centra gedoopt, Eucharistie gevierd en een kerkelijk huwelijk 
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gesloten. Alleen in de liturgische centra  kan bij voldoende aanmelding de eerste H. 

Communie worden gevierd. Het Vormsel wordt inmiddels alleen in het Eucharistisch 

centrum gevierd. En alleen in de liturgische centra kan een kerkelijke uitvaart worden 

gehouden. De parochie blijft uiteraard de mogelijkheid bieden dat parochiële 

uitvaartvoorgangers en pastores een uitvaart leiden in een crematorium of in de aula van 

een begraafplaats. Maar daar wordt geen Communie uitgereikt. 

Doordeweekse Eucharistievieringen en (Hoog)feesten op een doordeweekse dag              

Samen met de Emmausparochie in Apeldoorn streven we er naar het kerkelijk jaar zo 

volledig mogelijk te kunnen vieren.  De doordeweekse vieringen zullen zo gepland 

worden dat in een van de beide parochies dagelijks de mis gevierd wordt, misschien niet 

altijd op maandag. Uiteraard worden alle (Hoog)feesten gevierd die op een 

doordeweekse dag vallen, soms in Apeldoorn, soms in Twello. 

In de Eucharistische centra van de beide parochies wordt regelmatig gelegenheid 

geboden om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. En in Apeldoorn is er 

wekelijks gelegenheid het H Sacrament te aanbidden. 

Het Paastriduüm (avondmis van Witte Donderdag, de avondplechtigheid van Goede 

Vrijdag en de Paaswake) wordt in de Franciscus en Clara parochie alleen gevierd in het 

Eucharistisch centrum van de parochie. 

Catechese                                                                                                                                       

Ieder jaar verzorgt de parochie een catechetisch programma om mensen toe te leiden tot 

de sacramenten: Doopsel, 1e H. Communie en Vormsel. Maandelijks zijn er 

doopvieringen, jaarlijks wordt de 1e Heilige Communie gevierd en het Vormsel 

toegediend. 

Persoonlijk pastoraat, hulp, Communie thuis, informatie, bedevaart, lezingen         

Voorts rekent de parochie tot haar kerntaken: 

 dat mensen in psychische of religieuze nood of anderszins in crisis een beroep kunnen 
doen op pastorale hulp; 

 dat er een voorziening PCI is waar mensen een beroep op kunnen doen voor financiële of 
anderszins materiële noodhulp; 

 dat er een activiteit is waarbinnen de parochianen hun verbondenheid en solidariteit met 

de (derde-)wereldkerk tot uiting kunnen brengen; 

 dat parochianen die niet (meer) uit zichzelf activiteiten en vieringen kunnen bijwonen 

betrokken kunnen blijven bij het kerkelijk leven. Bijvoorbeeld door het toezenden van het 

parochieblad, door te organiseren dat zij de Communie thuis kunnen ontvangen en door 

te organiseren dat zij af en toe bezoek kunnen ontvangen vanwege de parochie; 

 dat er bedevaarten worden georganiseerd, dat er lezingen of cursussen worden 

gehouden die specifiek ingaan op de leer, het geloof en de spiritualiteit van de Rooms 

Katholieke kerk. 
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2. Pastorale nabijheid van en voor elkaar 

Nabijheid is het kernwoord van het pastorale programma van lokale 

geloofsgemeenschappen, waarin parochianen zelf hun geloof in Jezus Christus vieren en 

delen met elkaar. Voorbeelden zijn: gebedsvieringen, Rozenkrans gebed, ontmoetings-

activiteiten, bezoekwerk, bijbelgroepen en geloofsgesprekken. Ook oecumenische 

bijeenkomsten en activiteiten waarin mensen hun gezamenlijk christen-zijn, op eigen 

locatie tot uitdrukking brengen door solidariteit met ‘derden’, m.a.w. diaconale 

activiteiten. Nabijheid betekent geenszins gerichtheid naar binnen. Van de lokale 

geloofsgemeenschappen worden gastvrijheid en openheid verwacht. 

De uitvoering van deze nabijheid-activiteiten ligt in handen van de geloofsgemeenschap 

zelf (vrijwilligers), die daarbij kunnen worden bijgestaan door pastorale professionals. 

Met het sluiten van een kerk wordt dus niet de betreffende geloofsgemeenschap 

opgeheven maar in goed overleg kunnen ongetwijfeld wegen gevonden worden om ook 

in de toekomst als lokale geloofsgemeenschap bij elkaar te komen. Plaats van 

samenkomst kan zijn een school, een huiskamer, een zaaltje of een voetbalkantine. 

3. Pastoraal ondernemerschap 

Ondernemerschap betreft pastorale experimenten en verkenningen met het oog op hun 

mogelijke potentie voor gemeenschapsvorming, groei of vernieuwing van de parochie 

en/of met het oog op hun maatschappelijke relevantie. Deze (in principe projectmatige) 

verkenningen of experimenten kunnen uitlopen op een project of een vaste activiteit van 

de parochie. Hetzij op het vlak van de kerntaken, hetzij op het vlak van de zorg voor 

nabijheid aan en voor elkaar. Op het vlak van het pastoraal ondernemerschap kunnen 

pastorale professionals en lokale geloofsgemeenschappen actief zijn, al dan niet in 

samenwerking met de andere kerken, bondgenoten of andere partners. Het gaat hierbij 

om activiteiten die parochie breed worden georganiseerd, zoals het project  jonge 

ouders, deelname aan de Wereld Jongerendagen, de Diaconale Week, de Franciscus en 

Clara dag en een parochiereis. 

 

Pastorale begeleiding van kerksluitingen 

Elk proces van kerksluiting is intensief en behoeft begeleiding. De pastoraal werkers zullen 

begeleiding bieden aan de geloofsgemeenschappen waar kerken worden gesloten. 

 Voor Loenen, Eerbeek en Klarenbeek is dit pastor Ivan Kantoci 

 Voor Bussloo, de Vecht en Twello is dit pastor Dorothea Brylak 

 Voor Epe en Vaassen is dit pastor Wim Vroom 
 

E. De begraafplaatsen 

De kerkhoven blijven open, ook al sluit het kerkgebouw. Na kerksluiting en voordat de kerk 

per decreet door de Aartsbisschop aan de eredienst wordt onttrokken, staat het pastoraal 
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team, onder bepaalde voorwaarden toe, dat er nog uitvaarten plaatsvinden. Hierbij gelden 

o.a. als voorwaarden dat het een parochiaan betreft en dat de betreffende 

geloofsgemeenschap de uitvaart kan faciliteren (doet het licht en de verwarming het nog?, is 

er een koster voorhanden? etc.). Als de kerk aan de eredienst is onttrokken, vinden er geen 

uitvaarten meer plaats. Men is dan aangewezen op één van de drie centra. Men mag ook 

voor een andere accommodatie kiezen (een zaal , een aula op een kerkhof of in een 

crematorium ). 

In geval op een kerkhof geen of nauwelijks meer inleggingen of bijzettingen plaatsvinden kan 

het parochiebestuur besluiten het kerkhof te sluiten. Met respectering van de grafrechten 

zullen dan pas op middellange termijn de graven geruimd kunnen worden en de grond als 

zodanig een andere bestemming kunnen krijgen. 

Om te garanderen dat het kerkhof onderhouden kan blijven zijn financiële middelen 

(grafrechten) opzij gezet. Met andere woorden de resultaten uit de begraafplaatsen zijn niet 

betrokken in de lopende exploitatie van de kerkgebouwen. 
 

F. Het financiële plaatje per locatie en in totaliteit 

Het parochiebestuur heeft geconstateerd dat er in onze parochie uiteenlopende beelden 

circuleren met betrekking tot de financiële huishouding van de parochie en in het bijzonder 

van de locaties. 

Mede naar aanleiding van verzoeken tijdens de informatieavonden heeft het 

parochiebestuur besloten hierin duidelijkheid te verschaffen door middel van de volgende 

overzichten. 
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2010 2011 2012 

LASTEN

Persoonskosten 359.461€   357.041€   376.172€   

Kosten onroerend goed:

- Kerkelijke gebouw en 223.437€   230.347€   204.063€   

- Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming (excl begraafplaatsen)8.985€       619€          2.530€       

- Beleggingen -€              -€              -€              

Rente en lasten van schulden en fundaties 9.343€       20.814€     8.411€       

Kosten eredienst 50.383€     49.155€     44.495€     

Kosten pastoraal 35.051€     43.880€     40.721€     

Verplichte en vrijw illige bijdragen 77.002€     91.471€     86.519€     

Beheerskosten 65.011€     57.500€     53.146€     

Incidentele lasten 20.886€     6.181€       934€          

849.559€   857.008€   816.991€   

BATEN

Bijdragen parochianen 496.941€   482.779€   473.843€   

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen (exclusief begraafplaatsen)207.480€   212.994€   200.011€   

Functionele inkomsten -€              -€              420€          

Incidentele baten 37.403€     9.462€       18.397€     

741.824€   705.235€   692.671€   

Saldo (+ is potitief; - is negatief); eclusief resultaat begraafplaats107.735-€   151.773-€   124.320-€   

Saldo begraafplaatsen 2010 2011 2012 

- Onderhoud begraafplaatsen/grafdelver 53.778€     42.088€     46.201€     

- Bijdrage parochianen -€              3.134€       3.181€       

- Grafrechten en verlenging grafrechten 112.587€   112.034€   128.550€   

58.809€     73.080€     85.530€     

Totaal resultaat inclusief begraafplaatsen48.926-€     78.693-€     38.790-€     

Winst – en verlies parochie HH Franciscus & Clara
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In bovenstaand overzicht en grafieken treft u de uitkomsten aan over de jaren 2010 tot en 

met 2012. Het resultaat over die jaren is respectievelijk € 107.735,=, € 151.773,= en 

€ 124.320,=, allemaal nadelig. Deze resultaten zijn exclusief de resultaten voor de 

begraafplaatsen, want zoals aangegeven moeten die resultaten opzij gezet worden. 

De cijfers voor de kerkgebouwen geven nog een te rooskleurig beeld, omdat geen rekening 

gehouden is met een reservering voor groot onderhoud. De kosten onroerend goed die nu 

opgenomen zijn, betreffen slechts het gewone jaarlijkse onderhoud aan de gebouwen, de 

kosten voor energie, verzekeringen en afschrijvingen. Een meerjaren onderhoudsplan voor 

de kerken komt over een periode van 8 jaar neer op een totaalbedrag van € 1.032.000,=. Dat 

betekent dat jaarlijks 12,5% gereserveerd moet worden ofwel € 129.000,=. Met dit bedrag 

zouden de tekorten worden verhoogd als er geen kerksluitingen zouden plaats vinden. 

Samengevat geven de exploitaties van de locaties het volgende overzicht: 
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2010 2011 2012 2010 2011 2012 

LASTEN LASTEN

Persoonskosten 78.693€     79.164€     81.809€     Persoonskosten 39.500€     38.908€     41.211€     

Kosten onroerend goed 43.057€     54.185€     49.777€     Kosten onroerend goed 30.655€     25.725€     19.626€     

Verplichte en vrijw illige bijdragen 21.014€     24.228€     22.220€     Verplichte en vrijw illige bijdragen 9.506€       10.957€     9.358€       

Overige kosten 42.041€     43.006€     36.348€     Overige kosten 22.959€     22.526€     19.878€     

184.806€   200.583€   190.154€   102.620€   98.116€     90.073€     

BATEN BATEN

Bijdragen parochianen 171.015€   163.807€   160.793€   Bijdragen parochianen 69.414€     66.627€     61.381€     

Overige baten 31.284€     27.564€     29.344€     Overige baten 27.374€     27.631€     24.077€     

202.299€   191.371€   190.137€   96.788€     94.258€     85.458€     

RESULTAAT 17.493€     9.212-€       18-€            RESULTAAT 5.832-€       3.858-€       4.615-€       

Twello Epe

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

LASTEN LASTEN

Persoonskosten 56.951€     57.144€     60.663€     Persoonskosten 36.431€     36.353€     38.691€     

Kosten onroerend goed 47.486€     37.844€     37.792€     Kosten onroerend goed 9.808€       17.934€     12.855€     

Verplichte en vrijw illige bijdragen 12.186€     17.713€     16.886€     Verplichte en vrijw illige bijdragen 6.678€       7.619€       7.810€       

Overige kosten 26.294€     23.925€     20.619€     Overige kosten 14.883€     15.264€     11.342€     

142.917€   136.626€   135.960€   67.800€     77.170€     70.698€     

BATEN BATEN

Bijdragen parochianen 71.525€     77.911€     81.775€     Bijdragen parochianen 35.465€     34.805€     36.253€     

Overige baten 48.822€     50.043€     48.724€     Overige baten 26.663€     23.810€     22.356€     

120.347€   127.954€   130.499€   62.128€     58.615€     58.609€     

RESULTAAT 22.570-€     8.672-€       5.461-€       RESULTAAT 5.672-€       18.555-€     12.089-€     

Vaassen De Vecht

 

Bussloo

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

LASTEN LASTEN

Persoonskosten 39.928€     39.003€     40.946€     Persoonskosten 36.557€     35.444€     37.787€     

Kosten onroerend goed 39.202€     23.006€     18.696€     Kosten onroerend goed 31.094€     34.311€     29.992€     

Verplichte en vrijw illige bijdragen 6.141€       6.716€       6.831€       Verplichte en vrijw illige bijdragen 8.318€       9.837€       9.497€       

Overige kosten 15.766€     14.160€     10.708€     Overige kosten 23.677€     21.267€     18.643€     

101.037€   82.885€     77.181€     99.646€     100.859€   95.919€     

BATEN BATEN

Bijdragen parochianen 29.774€     24.984€     24.461€     Bijdragen parochianen 46.143€     44.776€     43.736€     

Overige baten 33.582€     25.066€     24.403€     Overige baten 26.480€     23.885€     22.624€     

63.356€     50.050€     48.864€     72.623€     68.661€     66.360€     

RESULTAAT 37.681-€     32.835-€     28.317-€     RESULTAAT 27.023-€     32.198-€     29.559-€     

Klarenbeek
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2010 2011 2012 LASTEN 2010 2011 2012 

LASTEN

Persoonskosten 37.261€     36.723€     38.771€     Persoonskosten 34.141€     34.303€     36.296€     

Kosten onroerend goed 16.707€     22.896€     22.801€     Kosten onroerend goed 14.414€     15.065€     15.051€     

Verplichte en vrijw illige bijdragen 7.163€       8.396€       7.674€       Verplichte en vrijw illige bijdragen 5.999€       6.003€       6.242€       

Overige kosten 21.413€     22.370€     17.924€     Overige kosten 13.638€     15.011€     12.246€     

82.544€     90.385€     87.170€     68.192€     70.382€     69.835€     

BATEN BATEN

Bijdragen parochianen 45.652€     41.148€     37.608€     Bijdragen parochianen 27.953€     28.719€     27.833€     

Overige baten 26.038€     22.743€     23.844€     Overige baten 24.641€     21.717€     23.458€     

71.690€     63.891€     61.452€     52.594€     50.436€     51.291€     

RESULTAAT 10.854-€     26.494-€     25.718-€     RESULTAAT 15.598-€     19.946-€     18.544-€     

Loenen Eerbeek

 

In deze overzichten zijn alle centrale kosten van Franciscus en Clara toegerekend aan de 

onderscheiden locaties. Ook voor deze resultaten geldt dat ze nog ongunstiger zouden zijn 

als er voor toekomstig groot onderhoud gereserveerd moet worden. 

Ten slotte realiseert het parochiebestuur zich dat de financiële problemen niet opgelost zijn 

als kerken gesloten worden. Parallel daar aan zullen immers ook de kerkbijdragen en andere 

inkomsten dalen. Compensatie daarvoor kan gevonden worden in eventuele opbrengsten bij 

verkoop van kerkgebouwen. Reeds in 2013 is er een beleid gevoerd om alle onderhoud aan 

gebouwen te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Daarnaast wordt actief beleid gevoerd 

om de rendementen van onze bezittingen te verbeteren. Dat geldt voor de beleggingen 

maar ook voor  gebouwen en terreinen. 

G. Het proces vanaf heden 

Ter afronding van het proces van besluitvorming over kerksluitingen in onze parochie 

houden we vijf zogenaamde hoorzittingen. Dat zijn formele bijeenkomsten, bedoeld om te 

horen of er tegen de kerksluitingen nog andere bezwaren zijn dan die tijdens de 

informatiebijeenkomsten naar voren werden gebracht. 

De bezwaren worden genotuleerd en integraal opgenomen in het dossier op basis waarvan 

de Aartsbisschop van Utrecht het verzoek van het parochie- bestuur weegt. Het is aan hem 

te beslissen de door het parochiebestuur voorgedragen kerken aan de eredienst te 

onttrekken. 

Daartoe moet hij op de hoogte zijn van elk mogelijk bezwaar. Een hoorzitting is voor 

parochianen. Het zijn besloten bijeenkomsten, er zijn geen mensen van buiten de parochie 

en er is geen pers. Dit om parochianen, in een laatste officiële bijeenkomst, alle ruimte te 

geven kenbaar te maken waarom het voor hen onmogelijk zal zijn door kerksluiting nog 

langer een katholiek leven te leiden. 



10 
Parochiebestuur HH. Franciscus en Clara,  januari 2014 

Het is geen discussieavond. Aan het einde van de hoorzittingen zullen er geen conclusies 

worden getrokken. 

De hoorzittingen vinden als volgt plaats: 

 Dinsdag 18 februari De Vecht 20.00 uur 

 Dinsdag 25 februari Bussloo  20.00 uur 

 Donderdag 6 maart Klarenbeek 19.30 uur 

 Dinsdag 11 maart Eerbeek  20.00 uur 

 Donderdag 13 maart Epe  19.30 uur 

Het parochiebestuur bespreekt de resultaten van de hoorzittingen en formuleert op basis 

daarvan het definitieve voorstel. Uiteindelijk besluit de Aartsbisschop over het door het 

parochiebestuur ingediende verzoek. 

Een verzoek tot onttrekking van het gebouw aan de goddelijke eredienst wordt pas gedaan 

als er concreet zicht is op verkoop en/of herbestemming van het kerkgebouw. 

In de periode die hier aan vooraf gaat neemt het parochiebestuur de volgende besluiten: 

 vanaf welke datum wordt het kerkgebouw feitelijk niet meer voor de goddelijke eredienst 

en anderszins gebruikt. En aldus buiten gebruik gesteld; 

 op welke datum zal de laatste liturgische viering in het kerkgebouw plaatsvinden; 

 welke voorzieningen dienen ter zake het interieur van het geheel buiten gebruik gestelde 

kerkgebouw te worden getroffen. 

 

Ten slotte 

Het sluiten van een kerk vraagt om een zorgvuldige procedure. Een kerk is immers voor 

velen veel meer dan een gebouw van stenen. Parochianen hebben daar week-in-week-uit 

gekerkt voor de viering van de H. Eucharistie, ze zijn daar gedoopt, getrouwd, hebben er de 

uitvaart van een dierbare meegemaakt. 

Het parochiebestuur hoopt u met deze extra Clarakrant beter inzicht te hebben gegeven in 

de overwegingen van het parochiebestuur die hebben geleid tot het voorgenomen besluit 

vijf kerken aan de eredienst te laten onttrekken. We hopen, hoe vervelend ook, dat u 

hiervoor begrip kunt opbrengen. 


