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Informatieavond op donderdag 28  november 2013 om 19.30 uur in het pastoraal centrum De 
Klepel  te Twello 
Aanwezig:  pastoor Paul Daggenvoorde, Pieter de Wolf, vicevoorzitter, Emile Maerman, 
penningmeester, Alfred Nijkamp, Gerard Bosgoed, Bert Jansen, Irene Roelands, pastor Ivan Kantoci, 
pastor Wim Vroom, pastor Dorothea Brylak smmp. 
Aantal belangstellenden:   58 
Notulist: Ineke Bouwmeester 
 
Pastoor Daggenvoorde heet allen hartelijk welkom en gaat voor in gebed. 
Pastoor Daggenvoorde: Deze avond is bedoeld om te informeren, zodat ieder op de hoogte is van 
wat er feitelijk aan de orde is. Onderdeel van de informatie is ook het pastoraal beleid dat het 
pastoraal team moet voeren, ter ondersteuning van ons geloof. Dit doen we met de middelen van de 
kerk, de sacramenten. 
De Aartsbisschop heeft een eucharistisch centrum aangewezen.  Een plek waar gegarandeerd 
eucharistie wordt gevierd. I.p.v.  op diverse plekken alle diensten aan te bieden, wordt er 
gecentraliseerd. Op meerdere plekken is men het niet eens voor wat betreft de keuze van het 
eucharistisch centrum. Als er was gekozen voor kleinere kerken, dan was er op termijn minder 
onderhoud, is de mening. 
Het bestuur heeft bij haar keuze het eucharistisch centrum als een gegeven genomen. 
De bisschop heeft voorzien dat het onmogelijk is voor de geloofsgemeenschappen om zelf een 
eucharistisch centrum aan te wijzen en heeft gekozen voor Twello omdat dit in een stedelijk gebied 
ligt, met een groter potentieel dan op de kleinere locaties. 
Pieter de Wolf: Na de fusie was het duidelijk dat er een financieel tekort was, wat jaarlijks zou stijgen. 
Vervolgens is besloten het onderhoud aan gebouwen stop te zetten. Aan de locatieraden is gevraagd 
om de kosten en uitgaven te beperken om zo de financiële situatie in evenwicht te brengen. Dit is 
niet gelukt. 
Op basis van de cijfers is een  meerjarenprognose en een meerjaren onderhoudsplan gemaakt.  
Het resultaat was dat er over 5 jaar een tekort zou zijn van € 1,8 miljoen. 
In het overleg met locatieraden en pastoraatsgroepen is unaniem besloten om niet de formatie van 
het pastoraal team te veranderen.   Vervolgens is gekozen voor het sluiten van  kerken. Omdat door 
de bisschop Twello was aangewezen als eucharistisch centrum, heeft het parochiebestuur gekozen 
om ten noorden en ten zuiden een kerk open te houden.  
De vitaliteit van de geloofsgemeenschap is voor de bisschop van belang, dit betekent de 
levensvatbaarheid naar de toekomst toe t.a.v. de sacramenten, doop, huwelijk etc.  
Voor het pastoraal team was het lastig om op basis van de vitaliteit een keuze te maken tussen de 
geloofsgemeenschappen omdat er in iedere locatie een andere vorm van vitaliteit is. 
Vervolgens heeft het parochiebestuur besloten om te kiezen op basis van de omvang van 
geloofsgemeenschap en het kerkbezoek. Naast Twello heeft het parochiebestuur er voor gekozen om 
Vaassen en Loenen open te houden. 
Ook als 5 kerken gesloten worden, ziet het er naar uit dat er nog steeds een tekort is, ervan uitgaand 
dat de kerkbalans van de kerk die gesloten wordt, fors achteruit gaat. 
Voorlopig gaan we uit van het sluiten van 5 kerken, in de daarop volgende  jaren zal worden gekeken 
of er meer  maatregelen genomen moeten worden. 
 
Dhr. Wim Groot Koerkamp : Het was te verwachten dat er maatregelen genomen moesten worden. 
Dhr. Tonny Schoonlemmer: In de locatie waar de kerk gesloten wordt, is het erg pijnlijk. Ik hoop dat 
we hier de mensen waarvan de kerk sluit met open armen kunnen ontvangen. 
In Bussloo gaat niet alleen de kerk dicht, maar ook het parochiecentrum, waar de mensen kunnen 
samenkomen,  is dan waarschijnlijk weg. 
Dhr. Wim Groot Koerkamp: Kerksluiting betekent niet dat het voorbij is. De kerk wordt gesloten maar 
niet de gemeenschap. 
Pastoor Daggenvoorde: Wij sluiten een kerk maar hopen dat u blijft geloven. 
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Pieter de Wolf: De informatieavonden die gehouden zijn, horen bij het proces van kerksluiting. 
In die locaties waar kerken gesloten worden, zullen in februari/maart hoorzittingen worden 
gehouden. De vragen en opmerkingen worden meegenomen in het dossier welke naar het bisdom 
gaat. 
Wim Groot Koerkamp: Het is een pijnlijke en lastige beslissing, de bisschop moet uit het pakket van 
aanbevelingen een keuze maken.  
Pastoor Daggenvoorde:  Het dossier dat naar het bisdom gaat, wordt bij beoordeling gesplitst naar 
locatie en per onderdeel bekeken. 
De kaskicijfers worden jaarlijks bij het bisdom aangeleverd. Het pastoraal beleidsplan wordt 
beoordeeld door het bisdom of alles in lijn is met de organisatie van het pastoraat. 
Bij de bisschop is het zielenheil van de parochianen van belang.  Als blijkt dat de afstand  voor 
mensen naar het eucharistisch centrum te ver is, zal de bisschop het besluit eventueel herzien. 
Strikt genomen is dit in Nederland niet aan de orde. 
U vindt ondersteuning door te vertrouwen op God. Wij zijn een volk onderweg en we worden 
begeleid door de Schrift en door elkaar. Ons geloof moet gevoed en gevierd worden, gekend en 
geleerd en uitgedragen.  
Het pastoraal beleid voorziet erin dat binnen de Franciscus en Clara parochie wekelijks een 
eucharistieviering in het eucharistisch centrum wordt gehouden.  
Het pastoraal team centraliseert op de kerntaken, sacramentele bedieningen,  1e H. Communie, 
doop, huwelijk etc. 
Op het veld van nabijheid zijn er onder u genoeg mensen die voldoende toegerust zijn om een ander 
in geloof te ondersteunen, herderen. Het pastoraal team zal incidenteel ondersteunen. 
Op het veld van ontwikkeling in de parochie naar de toekomst toe zullen parochie breed activiteiten 
worden aangeboden, zoals de Franciscus en Clara dag, de Israëlreis. 
Onze parochie gaat samenwerking ontwikkelen met de Emmausparochie in Apeldoorn.  
Deze samenwerking bestaat vooreerst alleen uit het delen van de pastoor en de tweede priester. 
De per 1 januari 2014 benoemde parochievicaris zal zowel in het eucharistisch centrum in Apeldoorn 
als Twello voorgaan, waar gegarandeerd op zondagmorgen om 10.00 uur een eucharistieviering 
moet zijn. 
De pastoraal werkers zullen ondersteuning bieden bij de gemeenschappen waar kerken sluiten. 
 
Bert Jansen: Er is inderdaad veel pijn in de gemeenschappen waar kerksluiting aan de orde is. 
In Twello willen we open staan voor de Franciscus en Clara parochie. 
 
Tony Schoorlemmer: In de Clara wordt deze avond “hoorzitting” genoemd. 
Pastoor Daggenvoorde: Nu is er sprake van een informatieavond. Aan het eind van het proces zullen 
er formele hoorzittingen worden gehouden in die locaties waar kerken gesloten worden.  De 
informatiebijeenkomsten zijn ingelast om de mensen zoveel mogelijk te informeren. 
Tony Schoorlemmer doet zijn betoog. Dit betoog wordt op zijn verzoek niet opgenomen in het 
dossier. 
Pastoor Daggenvoorde: In het betoog van Tony Schoorlemmer wordt Geert Grote, de moderne 
devotie, aangehaald. De binding van mensen met een gemeenschap is nu anders, er is nu meer 
individualisme. 
Pastor Dorothea Brylak: Ingaande op de gemeenschap die hun gebouw verliezen: Een vraag die zeker 
leeft, blijven er nu drie kerken over, maar voor hoe lang? Hoe gaat men als gemeenschap verder 
zonder gebouw? Het is van belang inzichtelijk te maken wat er gebeurd in een geloofsgemeenschap  
waar geen gebouw voor nodig is, b.v.  de caritas, de bezoekgroep.  
Aan de gemeenschappen wordt gevraagd, hoe wil men als gemeenschap verder. Er zijn verschillende 
koren waarvan het erg jammer zou zijn als deze verdwijnen. Hoe vinden de koren hun weg?  Er zijn 
mensen die niet meer naar de kerk zullen gaan. Enkelen zullen naar Twello, Vaassen of misschien 
Apeldoorn komen. Wij kunnen ze niet dwingen maar wel samen wegen zoeken. 
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Pastor Wim Vroom: Bij de installatieviering in Apeldoorn was een nieuw gezamenlijk koor.   Er werd 
geklaagd omdat er geen koffie was. Niemand kwam op het idee een nieuwe koffieploeg te vormen. 
Ook over zulke zaken moet worden over nagedacht. 
Er moet een goede begeleiding zijn. ik ben overtuigd dat mensen wel komen als ze willen. 
Buiten Twello roept Twello wel agressie op. Het bestuur komt uit Twello, als er iets gebeurd waar 
men het niet eens is, komt het uit Twello. Dit doet mij ook pijn. 
 
Tonny Schoorlemmer: Het gevoel van een eigen plek kun je niet makkelijk oplossen. 
Truus Linthorst : Het mooiste wat ik gehoord heb vanavond is herder zijn, zorg hebben voor elkaar. 
Dit kan ook op andere plekken. Dit is niet parochie of kerk gebonden. Je mag herder zijn bij iedereen 
die je ontmoet en tegenkomt.  Ik voel me hier thuis in de kerk.  Ook bij het koffie drinken kan men 
zorg hebben voor elkaar. Ik waardeer het enorm dat de pastoor voor iedereen de tijd neemt. Ik voel 
een hele goede sfeer van zorg.  
 
Emile Maerman: De mensen uit Eerbeek zijn eerder aangewezen op Zutphen. Voor hen is Twello heel 
ver weg. 
Wim Groot Koerkamp: Wij moeten ook uitwaaien, niet alleen maar ontvangen. 
Dhr. Streppel: Het is van belang dat de begraafplaatsen goed onderhouden blijven. De situatie is heel 
pijnlijk, ook voor kleinkinderen waar opa heeft geholpen de kerk op te bouwen. 
Pastoor Daggenvoorde: Mensen nemen afscheid van een gewijde ruimte. Het proces van uittocht zal 
door de pastores worden ondersteund. 
De gelden van de uitvaart worden apart gehouden voor onderhoud. Voor de kerkhoven is dan nog 15 
jaar de plicht voor onderhoud. 
Emile Maerman: Voor de begraafplaatsen kan het besluit komen dat begraving niet meer mogelijk is 
omdat er geen gelden voor onderhoud meer zijn. Het onderhoud van bestaande graven blijft. 
Dhr. Streppel: Blijven de begraafplaatsen eigendom van de kerk. 
Pieter de Wolf: De begraafplaatsen blijven eigendom van de parochie. 
 
Dhr. Streppel:  Wat voor herbestemming krijgt een kerk na sluiting?  
Pastoor Paul Daggenvoorde: De vastgoedmarkt zit momenteel volledig vast.  Omdat het bestuur niet 
langer het onderhoud voor haar rekening kan nemen, is het proces gestart voor kerksluiting en 
verkoop. De kerk doet al heel lang moeite om aansluiting te vinden met de samenleving en mensen 
te bereiken.  
U bent geïnformeerd over de aanleiding, minder middelen en minder mensen, 
We moeten ons nu ontdoen van vastgoed. U bent geïnformeerd over het pastoraal beleid, en met 
name de ondersteuning van het pastoraal team op plekken waar kerk sluit, dit wordt afhechten en 
invlechten genoemd. 
 
Pastor Ivan Kantoci: Ik wordt geconfronteerd met een dubbel gevoel. Ik ervaar de pijn en 
moeilijkheden wat de kerk meemaakt. Wij zijn op het einde van de volkskerk. Het wordt nog 
moeilijker. Wij moeten elkaar vasthouden, naast elkaar staan. Zijn wij in staat iets van het geloof 
door te geven naar de toekomst toe. 
Ik ben 25 jaar pastoraal werker.  De meeste gesprekken betreffen de organisatie en reorganisatie.  
Wij praten over het geloof maar beleven te weinig vreugde aan het geloof. De aanwezigen hier zijn 
ontzettend gemotiveerd, maar kunnen wij aan ons geloof vreugde beleven? Zo ja, dan kunnen wij 
iets doorgeven aan de jongere generatie, i.p.v. alleen maar organiseren. De vreugde van het geloof is 
ook buiten de kerk aanwezig. Onze grootste taak is om manieren en vormen te zoeken om de 
jongere generatie te bereiken. Bij kerksluiting is de vraag: zijn wij degene die iets willen doorgeven of 
niet. 
 
Pastoor Daggenvoorde: Bij kerksluiting moeten we de vreugde van het geloof niet verliezen 
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Wim Vroom: Er zijn avonden gehouden in het jaar van het geloof. Graag had ik gehad dat u er toen 
was. Het is erg moeilijk om mensen bij elkaar te krijgen. Het pastoraal team is bereid om op andere 
manieren met het geloof bezig te zijn.  Het voorgaan in de viering vraagt veel voorbereiding. Doordat 
er minder vieringen zullen zijn, krijgt het pastoraal team meer ruimte om andere wegen ze zoeken, 
maar de pastores kunnen dit niet alleen. 
  
Ruud Pragt: De oecumenische werkgroep bezinning en inspiratie gaat over zaken die spelen in kerk 
en samenleving. Geert Grote organiseerde om in kleine groepen bij elkaar te zitten. Ons bisdom 
propageert dit ook d.m.v.  kleine geloofsgemeenschappen.  Deze bijeenkomsten zijn in Twello 
geweest voordat de kerk als eucharistisch centrum werd aangewezen.  
Deze bijeenkomsten waren goede momenten. Dit is een model wat haalbaar is.  
Dit kan worden geschaard onder de dingen die wel mogelijk zijn. 
 
Pastoor Paul Daggenvoorde: De parochie is een conglomeraat van geloofsgemeenschappen, die ook 
allen samenkomen op zondagmorgen. Daarom is voor het eucharistisch centrum een grote ruimte 
aangewezen. 
 
Wim Groot Koerkamp:  Ik pleit ervoor dat het bestuur het exploitatieoverzicht openstelt voor 
parochianen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat ook het Vaticaan de financiën inzichtelijk 
geeft 
 
Tonny Schoorlemmer: Het is meer van belang om openheid te geven aan mensen, wat hebben wij als 
kerk te bieden aan mensen. Niet alleen de financiën maar ook het programma. 
 
Dhr. Streppel:  In de Stentor stond een artikel over kerksluiting in Klarenbeek.  Zij geven aan  dat zij 
met eigen kracht de kerk kunnen openhouden.  
 
Pastoor Paul Daggenvoorde: Alles wat is ingebracht bij de informatieavonden zal worden 
geëvalueerd. 
 
Pastoor Daggenvoorde dankt allen voor de komst. Afsluitend wordt gezongen “Geef mij je hand”. 
 
 
 


