Verslag van de informatieavond op dinsdag 5 november 2013 om 20.00 uur in de H. Antoniuskerk
te De Vecht.
Aanwezig: pastoor Paul Daggenvoorde, Pieter de Wolf, vicevoorzitter, Emile Maerman,
penningmeester, Alfred Nijkamp, Irene Roelands, Henrie Veldhuis, Bert Jansen, Gerard Bosgoed,
pastor Dorothea Brylak smmp.
Aantal belangstellenden: 70
Notulist: Ineke Bouwmeester
Pastor Daggenvoorde heet allen welkom en gaat voor in gebed.
U heeft gehoor gegeven aan een oproep van het bestuur om geïnformeerd te raken over het
voorgenomen besluit om de H. Antoniuskerk aan de eredienst te laten onttrekken.
Pieter de Wolf: In februari/maart 2014 zal er een formele hoorzitting plaatsvinden.
Vandaag is het een openbare zitting, iedereen is welkom. In deze bijeenkomst is pers aanwezig.
Het parochiebestuur heeft een voorgenomen besluit genomen. In 5 jaar zal 1,8 miljoen worden
ingeleverd op het vermogen. Sluiting van kerken is onvermijdelijk. Hoe langer het uitstel, hoe groter
het verlies. Ook is besloten om het onderhoud op een laag pitje te zetten.
Er is een grote leegloop. Zowel het aantal kerkgangers als diegene die financieel bijdragen loopt
terug. Het voorstel van het bestuur is om ten zuiden en ten noorden van Twello één kerk open te
houden.
De keuze zou gebaseerd moeten zijn op de vitaliteit van de verschillende locaties. In de praktijk
bleek het niet mogelijk om daar een waardering aan te geven, zodanig dat die een objectieve keuze
mogelijk maakte. Vervolgens is uitgegaan van het aantal parochianen en kerkgangers.
Als er deze avond belangrijke zaken naar voren komen, worden deze door het bestuur meegenomen
in haar voorstel aan de bisschop. In 2014 is er een hoorzitting waarbij uw bezwaar wordt
gedocumenteerd. Naar het bisdom gaat een volledig dossier waarbij ook uw bezwaren zullen worden
gedocumenteerd.
Als de kerk gesloten wordt, wordt de kerk zo mogelijk verkocht. In de tijd tussen sluiting en verkoop,
vinden er geen diensten meer plaats. Slechts op dringend verzoek en als dat technisch mogelijk is
(het licht kan nog branden en de kachel doet het nog) willen we toestaan dat er nog een uitvaart
plaats vindt vanuit de kerk.

Vragen:
Mevr. Koekkoek: Heeft met veel belangstelling de brief van mgr. Eijk gelezen.
Hij verschuilt zich achter mgr. Simonis en achter het kerkbestuur. Zij vind dit jammer. Hij heeft een
dwingend iets geschreven.
Waarom komen er weinig mensen naar de kerk? Ik ben van mening dat we niet meegaan met de
kerk van 2013.
Waarom moet een pastoraal werker dispensatie krijgen om te dopen, en waarom mag hij niet zalven.
De kerk vindt dat vrouwen er niet bij horen.
Geef een duidelijk beeld hoe het financieel met onze locatie staat. Wat bracht het bouwterrein op
en wat is er met dat geld gebeurd.
Als er een legaat wordt gegeven, gaat dit naar de parochie. Ik ben van mening dat jullie een
ondemocratisch bestuur zijn.
Er zijn hier veel vrijwilligers, het is van belang moed te houden. We willen helemaal niet dicht .
Onderzoek het nog eens goed. Ik zou het erg jammer vinden als de kerk gesloten wordt.
Pastoor Daggenvoorde: Het parochiebestuur moet haar bestuurlijke verantwoordelijkheden nemen.
De financiële situatie vraagt om een besluit.
Emile Maerman: De laatste paar jaar hebben de kerken ieder jaar tussen 1 á 1,5 ton verlies.
Onderhoud is ruim 9 ton. Daarnaast zie je dat de parochiebijdrage jaarlijks met 1,5 á 2 procent
terugloopt door de vergrijzing. De bijdragen uit stipendia en de wekelijks collecte lopen met 10 %
terug.
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Tot 2016 betekent dit een intering van 1,8 miljoen. Dit is een derde van ons vermogen, dan kunnen
we nog 10 jaar voort. Het parochiebestuur heeft gezegd we investeren niet in gebouwen, maar in
“parochie zijn”.
Rikie Wijtten: een kerk heeft nooit geld. Kerken mogen niet gesloten worden.
De jeugd komt niet aan bod en krijgt geen kans. Jullie praten alleen over vergrijzing.
Kies niet voor een commerciële omslag.
Jos Vos: de financiële situatie van H. Antoniuskerk heeft enorm bijgedragen aan het vermogen van
de parochie, daar ben ik trots op. Er wordt nu gekeken naar de financiële situatie in zijn totaliteit,
welke kosten komen op ons af.
De kerk in Twello is aangewezen als eucharistisch centrum. De bisschop zegt: het zijn parochies die
de kerk sluiten. Alle 8 kerken worden bekeken op de situatie die we nu aantreffen. Twello en
Vaassen zijn onderhoudsbehoeftig. Het is juist belangrijk te kiezen voor kleine kerken met klein
onderhoud om deze open te houden.
Als straks grote kerken overblijven en we kunnen die niet meer onderhouden, moeten deze ook
gesloten worden, aldus Jos Vos.
Pastoor Paul Daggenvoorde: Twello is aangewezen als eucharistisch centrum.
Ik voel de saamhorigheid in deze gemeenschap De Vecht bij het voorgaan in de Allerzielenviering en
bij een bijzondere viering t.g.v. een 25-jarig huwelijksjubileum. T.a.v. de vitaliteit vraag ik me af hoe is
dit op andere zondagen. Zullen andere parochianen ook naar De Vecht komen? Alleen met de
mensen van De Vecht houd je de kerk niet open.
De bisschop heeft ervoor gekozen Twello als eucharistisch centrum aan te wijzen, met de gedachte
dat mensen in de toekomst naar het centrum van de parochie zullen komen.
Jos Vos: T.a.v. de vitaliteit is het bij andere kerken niet anders.
In 2002 is in De Vecht gekozen voor restauratie boven nieuwbouw. Nu terugkijkend hadden we
misschien toch een ander besluit moeten nemen. Om deze kerk nu af te stoten, dat grijpt erg diep in.
Pastoor Paul Daggenvoorde: dit is een van de weinige plekken op De Vecht waar men samenkomt.
Men heeft hier geschiedenis. Wie kan de ontwikkelingen de komende jaren voldoende overzien dat
we zeggen we houden het open. Als de hele gemeenschap hier in het weekend zou samenkomen,
dan hadden we hier vanavond niet hoeven samenkomen.
Gerard Overvelde: Sluit zich aan bij de woorden van Jos Vos.
Martin Rothengatter: Wat gebeurt er met de vragen t.a.v. de financiën. Doet het bestuur er iets
mee?
Heeft het bestuur de illusie dat deze mensen naar die ene centrale kerk komen? Ik verwacht verdere
afbraak en ben een voorstander van kleinere gemeenschappen.
Pastoor Paul Daggenvoorde: het eucharistisch centrum is aangewezen door de bisschop en
vastgelegd.
Pieter de Wolf: Het parochiebestuur, dat ook slechts bestaat uit vrijwilligers, heeft zo zorgvuldig
mogelijk dit proces in gang gezet. We zijn hier heel open over geweest in de afgelopen jaren.
Er is een dalende tendens in kerkgangers. Er is een aantal jaren gevraagd om te komen tot een
sluitende begroting, het lukt niet.
In het keuzeproces is het lastig om vitaliteit te meten. Daarom heeft het bestuur als vitaliteit, het
kerkbezoek en het aantal parochianen genomen. Dat kerkbezoek is door u zelf gemeten. Op basis
hiervan is gekozen.
Rikie Wijtten: We zitten in crisistijd, we kunnen soberder leven.
Jos Vos: Ik vraag een aanwijziging van de bisschop over het Wezeveld.
Pastoor Paul Daggenvoorde: De mensen van het Wezeveld hebben zich ooit losgemaakt. Als men
zich losmaakt zal men zelf een opvolging moeten zoeken voor voorgangers. Het pastoraal team heeft
hiervoor geen verantwoordelijkheid en is niet te claimen. De bisschop stuurt hen geen pastores.
Alle gemeenschappen lijden. Ik beleef de kerk als ziek. Ik heb vertrouwen in de geest en de kracht,
maar de gemeenschappen redden het niet alleen.
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Tonny Schoorlemmer (Martinuskoor Twello): Er wordt gezegd dat er weinig materiaal is om vitaliteit
te meten. In andere parochies speelt al jaren dit verhaal. In hoeverre rekenen jullie het jezelf aan dat
je niet op tijd hebt ingegrepen en hebt voorgesorteerd?
Pastoor Paul Daggenvoorde: Het pastoraal team heeft voorgesorteerd.. In de hele parochie is er een
project jonge ouders. Dit is “voorsorteren”. We worstelen altijd met de vraag naar de toekomst. We
hebben diverse programma’s gedraaid. Deze hebben het uiteindelijk niet gehaald.
Er zijn nu zaterdagen dat er 30 mensen zijn in de kerk zitten.
Rikie Wijtten is van mening dat men geduld moet hebben.
Pastoor Paul Daggenvoorde: We hebben geduld gehad. Dit is niet meer verantwoord.
Pieter de Wolf: Ook het aantal priesters loopt terug. In Apeldoorn probeert men de verschillende
geloofsgemeenschappen bij elkaar te brengen.
Het bestuur heeft ook geprobeerd voor te sorteren, dingen samen te doen. Er moeten zaken
besloten worden wat ook het bestuur erg lastig vindt.
Timmermans (Martinuskoor Twello):wij willen een nieuw initiatief tonen binnen de Franciscus en
Clara parochie om een parochiehuis te openen voor bv een toneelgroep.
Pastoor Paul Daggenvoorde: Ik hoor dat jullie een aanbod doen voor De Vecht. Ik wil graag met de
mensen van De Vecht praten over kerksluiting. Je kunt niet inzetten op gebouwen. Het gaat om ons
geloven. Dat moet binnen de parochie worden gegarandeerd. In dit gebied moeten mensen
eucharistie kunnen vieren, een woord en communieviering of in aanmerking kunnen komen voor
een andere kerntaak. Binnen de Franciscus en Clara parochie moeten er plekken zijn waar liturgie
wordt gevierd.
Ook een soort van pastoraat is “nabijheid”. Dit kan plaatselijk gebeuren en hierbij is niet perse een
pastor nodig, daarover gaan jullie zelf. Als de kerk gesloten wordt, zal men voor de voorbereiding
voor de 1e H. Communie worden uitgenodigd bij het eucharistisch centrum.
Als de kerk gesloten wordt, vinden er geen vieringen meer plaats. Het koor kan aangeven om ook
elders haar bijdrage te geven. Men kan ook op locatie zangbijeenkomsten houden – dit is op het veld
van “nabijheid”. Hierbij kan de pastor worden gevraagd voor begeleiding.
Ook zijn er doelgroepen. bv een Israelreis wordt centraal samen gedaan.
Een ander veld – blijven zoeken naar nieuwe initiatieven is ondernemerschap.
Hoe kunnen we het pastoraat “herderen” door te onderscheiden wat we centraal doen, andere
dingen kunnen decentraal (dit moeten jullie zelf doen) en een veld nieuwe initiatieven wordt
ondernemerschap.
Rikie Wijtten: de koren bestaan uit vrijwilligers, zij mogen toch zelf weten wat te doen.
Pastoor Paul Daggenvoorde: Een koor wordt niet opgedoekt als een kerk wordt gesloten. Het is aan
het koor wat zij naar de toekomst toe willen. Zij zijn welkom om te zingen op de plek van liturgie.
Misschien willen zij liever op locatie blijven.
Mevr. Zuurveld-Bonekamp (InBetween): zou het ontzettend jammer vinden als deze kerk sluit. De
kerk blijft tot verkoop open voor uitvaarten. Op welke termijn is de kerksluiting.
Pastoor Daggenvoorde:. In februari/maart wordt nog een hoorzitting gehouden. In de loop van 2014
zal de kerk voor het laatst voor liturgie worden gebruikt. Alleen voor een uitvaart mag de kerk nog
worden gebruikt, op voorwaarde dat de faciliteiten voldoende zijn, totdat de kerk per decreet aan de
eredienst wordt onttrokken.
Mevr. Zuurveld-Bonekamp (InBetween): U geeft aan uitvaart kan wel. Misschien dan om de 2 maand
een viering in De Vecht?
Pastoor Paul Daggenvoorde: Op termijn moet je naar een plek waar wordt gevierd, niet naar deze
kerk. Vlak voor de verkoop wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. Het is een heel traject,
meemaken dat de kerk er niet meer is, en ervaren om ergens anders te vieren.
Het bestuur gaat een traject in met het herbestemmen van kerken. Er moet aan meerdere eisen
worden voldaan. Tegelijkertijd gaat men in gesprek, wat zou de beste bestemming zijn.
Mevr. Koekkoek: Wat gebeurt er in Vaassen en Loenen, zijn dit ook eucharistische centra?
3

Pastoor Paul Daggenvoorde: Het bestuur heeft het voorgenomen besluit dat deze twee kerken open
blijven, dit zijn liturgische centra.
Mevr. Koekkoek: We zitten in een hoorzitting. Ik ben van mening dat het geen zin heeft om hier te
komen.
Pastoor Paul Daggenvoorde: Ik zou graag vanaf nu een volle kerk willen bij eucharistie of bij woord
en communieviering. Het voorstel van het bestuur wordt voorgehouden en geïnformeerd en wij
horen.
Ten Brake: Is het niet voordeliger om kleinere kerken open te houden t.a.v. het onderhoud.
Pieter de Wolf: De keuze is niet gemaakt op basis van financiën, maar op basis van omvang
geloofsgemeenschap en omvang kerkbezoek. Het is van belang om nu een keuze te maken, we
hebben geen tijd om nog 2 jaar uit te stellen.
U zit hier niet voor niets . Er moeten wel zwaarwegende argumenten zijn om te veranderen.
Wat is nu de grootste zorg voor de geloofsgemeenschap. Wat kunnen we nog. Het pastoraal team wil
zich hiervoor inzetten, maar de geloofsgemeenschap moet dit zelf doen. Het bestuur gaat dan
bekijken wat er voor nodig is.
Pastor Dorothea Brylak: Het woord vitaliteit is vanavond al vaak gezegd. Vitaliteit is voor mij niet
alleen de huidige situatie, maar ook naar de toekomst toe. Hoe vitaal zijn wij na 5 jaar.
T.a.v. de kerntaken ziet het pastoraal team bij parochiebestuur,locatieraad (dit is bij De Vecht niet
het geval, hier is een vrij jonge locatieraad) en pastoraatsgroep dat invulling lastig is.
In deze gemeenschap zijn er enkele mensen die de gemeenschap dragen. Als zij wegvallen wordt het
ook erg lastig. Ik ben blij met de komst van In Between leden. Ik begrijp wat het is als men een
kerkgebouw verliest. Ik weet dat er mensen zijn die veel geïnvesteerd hebben. De realiteit is dat het
vieren maar voor een klein deel is. Daarnaast gebeurt er echter heel veel: de caritas, een
ziekenbezoekgroep, jonge gezinnen etc.
Er gebeuren ontzettend veel dingen buiten de kerk, het is van belang om dit erin te houden. Ik zie nu
ook jonge gezinnen die naar een andere locatie komen. Het gebouw is een stuk identiteit, maar
wordt toch weinig gebruikt.
Het pastoraal team heeft gezegd dat er veel tijd en energie in kerksluiting gaat zitten. Wij proberen
om met clusters per pastor binnen de gemeenschap samen het project in te gaan. Ik sluit al enkele
keren per jaar bij de pastoraatsgroep aan.
Het is van belang om de verschillende werkgroepen bij elkaar te roepen en te informeren, hoe gaan
wij de toekomst in.
Ik begrijp uw verdriet en vragen. Ik wil mijn energie graag steken in hoe kunnen wij verder gaan. In
De Vecht heeft een werkgroep zich vorig jaar ingezet heeft om een paaswake te houden met
jongeren. Uiteindelijk kreeg men nul op rekest: geen jongeren.
Trees Hendriks: 2 jaar geleden hebben 16 jongeren een mooie viering gemaakt. ‘s Avonds waren er
niet meer dan 20 mensen in de kerk. Dit deed me verdriet, het was erg veel voorbereiding. Het is
moeilijk om mensen dan nog te motiveren. Men moet niet trekken aan een dood paard.
Pastoor Paul Daggenvoorde: We sluiten wel de kerk, maar geven niet de geloofsgemeenschap en het
geloof op. De eerste stap is om de realiteit onder ogen zien.
De procedure: een informatie avond om het voorgenomen besluit toe te lichten, het dossier wordt
compleet gemaakt. Alle denkbare bezwaren worden opgenomen in het dossier. Om dat te realiseren
wordt er een finale hoorzitting gehouden. Vervolgens volgt kerksluiting.
Het allerheiligste, het lectionarium, het altaartegel en paaskaars worden uit de kerk verwijderd.
Na kerksluiting en als er is een interessante koper is, dan zal de bisschop de sluiting bekrachtigen met
het decreet dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken.
Annie Vos: We hebben bijna 8 jaar een pastoraatsgroep. Het zou goed zijn als jongeren onze taak
over willen nemen. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.
Als de kerk open blijft, moeten er mensen zijn die ons kunnen vervangen. Het is van belang dat we
mensen krijgen die ons helpen.
Pastor Dorothea Brylak : voor het pastoraal team is het van belang dat de pastoraatsgroep na
kerksluiting blijft. Zij zijn de ogen en oren.
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Mevrouw Ria Bouwmeester : Begin januari komt de kerkbalans. Ik zou graag een duidelijke brief
willen naar de parochianen toe.
Pastoor Paul Daggenvoorde: Mensen beleven dat de actie kerkbalans is om de kerk te houden.
Als men ook vanuit Terwolde het katholieke leven wil beleven, dan heeft de Franciscus en Clara
parochie wel geld nodig. Het geld gaat niet alleen in de kerk van Twello zitten, maar hiervan worden
alle lasten van de parochie vergoed. 10 % gaat naar het bisdom.
Dhr. Huisman: wat gaat er gebeuren met begraafplaatsen na kerksluiting.
Pieter de Wolf; Er zijn reserves opgebouwd in de afgelopen jaren. Dat is een stuk garantie dat we de
begraafplaats in stand kunnen houden. Zoals het er nu voorstaat, blijven de begraafplaatsen bij
kerksluiting open. Als begraafplaatsen gesloten worden, betekent dat geen nieuwe inleg, dit
betekent niet dat het kerkhof direct verdwijnt.
De Franciscus en Clara parochie heeft een beheerscommissie begraafplaatsen. Zij houden toezicht
op de begraafplaatsen, hoe zij onderhouden blijven.
Jos Overvelde: Wat is het bestemmingsplan als de kerk dicht gaat. Sloop zou erg jammer zijn voor de
gemeenschap.
Pieter de Wolf: het is niet bekend wat bestemming is. Voorzover bekend is er ook geen
belangstelling. Als het jaren leeg blijft, zal er een besluit moeten worden genomen wat ermee
gebeurd.
Mevr. Koekkoek: De kerk is een gemeentelijke monument. Wat wil de gemeente Voorst.
Pieter de Wolf: de gemeente heeft geen enkele uitspraak gedaan. Als een koper zich aanmeldt en de
bestemming moet veranderd worden, dan wordt dit bij de gemeente aangegeven.
Pastoor Paul Daggenvoorde: Een gemeentelijke of rijksmonument kan zeer beperkend en
waardeverminderend werken.
Als u niet in de gelegenheid bent voor een volgende bijeenkomst, kunt u ook schriftelijk reageren.
Op grond waarvan weegt de bisschop? Als de kerk aan de eredienst is onttrokken, kunnen de
mensen dan nog wel aan hun katholieke plichten voldoen, komt het zielenheil in gevaar? Twello is
niet ver weg. De afstand is geen argument.
Als er geen vragen meer zijn dankt pastoor Daggenvoorde allen voor de komst en de locatie voor
de gastvrijheid en sluit de bijeenkomst.
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