Verslag van de informatieavond op dinsdag 12 november 2013 om 19.30 uur in het parochiehuis te
Loenen.
Aanwezig: pastoor Paul Daggenvoorde, Pieter de Wolf, vicevoorzitter, Emile Maerman,
penningmeester, Alfred Nijkamp, Irene Roelands, Bert Jansen, Gerard Bosgoed, pastor Ivan Kantoci,
pastor Wim Vroom
Notulist: Ineke Bouwmeester
Aantal belangstellenden: totaal 94
Pastoor Daggenvoorde opent deze avond en gaat voor in gebed.
Pastoor Daggenvoorde: U bent ingegaan op de uitnodiging om geïnformeerd te worden en om ons
te informeren over de kerksluiting van Eerbeek. Dank voor de ontvangst hier. U wordt geïnformeerd
over het voorgenomen besluit.
Pieter de Wolf: Graag willen wij uw vragen en zorgen horen. Het is een open bijeenkomst.
In 2009, toen de fusie een feit werd, zijn financiële gegevens verzameld en bleek de exploitatie
negatief uit te vallen. Aan de locatieraden is gevraagd om maatregelen te nemen om de financiële
situatie in evenwicht te brengen. Dit is niet gelukt in 2009-2010-2011 en ook niet in 2012.
De locatieraden en pastoraatsgroepen hebben unaniem gekozen voor instandhouding van het
pastoraal team.
Twello was door de bisschop aangewezen als eucharistisch centrum. Het parochiebestuur heeft
besloten ernaar te streven om ten zuiden en ten noorden van Twello een kerk open te houden. Dit
zou gebaseerd moeten zijn op vitaliteit van de geloofsgemeenschappen. Het pastoraal team vond het
onmogelijk om op basis van vitaliteit een keuze te maken, in elke gemeenschap is op verschillende
vlakken vitaliteit. Vervolgens is gekozen op basis van kerkbezoek en de omvang van de
geloofsgemeenschap om Loenen en Vaassen, naast Twello in stand te houden. Dit betekent dat 5
locaties in de komende tijd worden gesloten. Als de kerkbijdrage terugloopt, is er nog geen sluitende
begroting. Het parochiebestuur heeft zich voorgenomen eerst deze kerken te sluiten, en vervolgens
te kijken hoe het verloopt. De feitelijkheid is dat er minder kerkbezoek is, minder kerkbbijdragen
binnen komen, en er minder priesters beschikbaar zijn.
Pastoor Daggenvoorde: Deze avond is een open informatieavond. In februari/maart wordt een
formele hoorzitting gehouden. In het gehele dossier dat naar de bisdom gaat, worden uw bezwaren
meegenomen.
Het parochiebestuur heeft haar verantwoordelijkheid genomen en aangegeven dat er nu
maatregelen moeten worden genomen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, zij gaan niet over het
beleid van de bisschop, over uw participatie of over het geloof van parochianen.
We gaan elkaar op deze avond informeren om samen parochie te zijn met minder gebouwen, ook
i.s.m. Apeldoorn. Op enig moment wordt gezegd we sluiten de kerk. De kerk wordt aan de eredienst
onttrokken als duidelijk is dat er verkocht kan worden. Het zielenheil van parochianen moet worden
gewaarborgd.
Ten behoeve van het dossier wordt gevraagd aan sprekers om hun naam te noemen.
Pastoor Daggenvoorde geeft het woord aan Henk Gerritsen.
Bert Meurs onderbreekt en wil eerst het woord.
Henk Gerritsen gaat hiermee akkoord.
Bert Meurs: Mag het zo zijn dat degene die iets te zeggen heeft, dit ook zeggen kan?
Pastoor Daggenvoorde: Het doel van deze avond is elkaar informeren hoe je erin staat, een cri de
coeur.
Henk Gerritsen: Het volgende kan worden gezien als pleidooi of als naar de toekomst kijken.
Stel de beslissing 2 jaar uit, totdat duidelijk is hoe Apeldoorn en Twello straks gaan samenwerken.
Eerbeek en Loenen kunnen open blijven en self-supporting draaien. Locatie Loenen-Eerbeek heeft
voldoende middelen en mogelijkheden om geld te genereren, om kosten en onkosten te betalen.
Loenen-Eerbeek doet als enigen aan fondsenwerving. Budgettering en prognoses zijn subjectief en
voor het grootste deel aannames. Onderhoudskosten van Loenen-Eerbeek zijn nihil en worden door
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een actieve en gemotiveerde groep vrijwilligers uitgevoerd. Eerbeek kan een regiofunctie vervullen
voor Dieren-Laag Soeren-Brummen en de vakantieparken.
Sluiting levert geen substantiële bijdrage aan de tekorten van Twello. De bijdrage van de
gemeenschappen waar de kerk gesloten wordt, zullen aanzienlijk teruglopen en parochianen zullen
afhaken omdat samenwerking in groter verband niet gaat werken.
Als later blijkt dat kerksluiting niet de juiste beslissing is, is het niet meer terug te draaien. Dan kan
altijd nog de laatste parochiaan het licht uit doen. Het budget van Twello is niet sluitend te krijgen.
Kleine kerken geven een betere geografische dekking. Geef kleine kerken een kans.
Pieter de Wolf: Het is positief dat locatie Loenen-Eerbeek zelf acties onderneemt om de kerken te
kunnen onderhouden.
De keuze welke kerken gesloten worden is niet op basis van de exploitatie van de kerk . De financiën
zijn niet het criterium van het besluit.
Ook in andere geloofsgemeenschappen wordt aan werving gedaan m.n. voor de kerkbalans.
Pastoor Daggenvoorde: Ervan uit gaand dat de financiën leidend zou zijn. Zouden uw kinderen of
kleinkinderen ook bijdragen aan de vitaliteit (levensvatbaarheid) om de toekomst van het
katholicisme te borgen? Het aantal priesters en pastoraal werkers is beperkt. Als alle kerken open
zouden kunnen blijven, wie gaat dit kerkelijk leven pastoraal vormgeven?
M.b.t. het voorstel om te wachten met het besluit tot kerksluiting. Apeldoorn is tevreden met de
situatie om met Twello de pastoor te delen. In Apeldoorn vindt men ook op termijn geen mensen die
het proces van kerksluiting kunnen organiseren.
Henk Gerritsen: De toekomst voor onze kinderen is er niet meer als er geen geloofsgemeenschap
meer is. De kerk is het centrum van het geloof.
Pastoor Daggenvoorde: Uw kinderen zijn niet gevoelig voor de kerk. Anders waren er wel meer
jongeren. Het wij-gevoel van de lokale gemeenschap geldt niet meer voor onze kinderen.
Het vieren in de kleine gemeenschappen is zeer plezierig. Maar de jonge generatie springt hier niet
op in. Wat is aanleiding en wat is oorzaak? We worden geconfronteerd met een lage
participatiegraad kerkelijk leven. Bij de werkgroepen vraagt men meer vrijwilligers.
Henk Gerritsen: De participatie gaat niet lukken als de kerk wordt gesloten.
Pastor Wim Vroom: In iedere kerk wordt gedoopt. We hebben een algemene
doopvoorbereidingsavond. De eerste avond wordt centraal gehouden in Twello. Voor jonge ouders
is het geen probleem om, meestal met zijn tweeën, naar Twello gekomen. Voor Loenen-Eerbeek en
Klarenbeek is een gezamenlijke ouderavond gehouden voor de 1e H. Communie. Vorig jaar wou
men de 1e H. Communie graag in de eigen kerk vieren. Dit jaar wil men het samen vieren. Met meer
kinderen is veel leuker. Voor de ouders is het geen enkel probleem dat het in een andere
gemeenschap plaats vindt. Het Vormsel kent één Vormselviering. Ook dit is voor de ouders geen
enkel probleem.
Pastoor Daggenvoorde: Wij sluiten de kerk maar niet de geloofsgemeenschap en ons geloof. Als er
kracht zit, moet de gemeenschap ook zonder kerk gemeenschap kunnen zijn.
Bert Meurs: In de brief van de bisschop wordt gesteld dat het gebouw een stenen reddingsboei kan
zijn. Kleine gebouwen zijn beter te managen. In kleine gemeenschappen is daarvoor meer passie te
krijgen. In de locatie Loenen-Eerbeek zijn wij van mening dat de kerk in Twello een stenen
reddingsboei is, welke groot beslag legt op de financiële middelen.
Omliggende kerkgebouwen zoals Bussloo en De Vecht kunnen dit makkelijk opvangen. Naast de
grote kerk in Apeldoorn en Deventer, zijn er voor de kerkgangers in Twello voldoende
mogelijkheden. Als je eerst de kleine sluit, en vervolgens erachter komt dat de grote niet te
onderhouden zijn, is het te laat.
Sluiting van de kerk in Eerbeek betekent dat deze plaats van haar exponent wordt beroofd. Deze
kerk is ruim 50 jaar geleden in stand gebracht door veel inbreng van de plaatselijke gemeenschap.
Laat het gebouw aan de gemeenschap en dienstig zijn aan de katholieke gemeenschap. Laat de
gemeenschap het gebouw exploiteren. De bisschop zegt je moet solidair zijn en rijd samen naar de
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kerk. Liever hebben wij dat de pastor naar ons komt. De grote afstanden kunnen mensen niet meer
overbruggen. Waarom wordt de energie gestoken in het sluiten van kerken?
Pastoor Daggenvoorde vraagt naar een reactie van de aanwezigen.
Paul v. Berkum: Het aantrekkelijker maken voor de jeugd.
Pastoor Daggenvoorde: Voor centrale organisatie is belangstelling. Met komt voor 3 specifieke
bijeenkomsten centraal bijeen, doop, 1e H. Communie, Vormsel.
Paul v. Berkum: We zijn een compleet missieland geworden. Hier wordt men gedwongen te
centraliseren. Dit werkt niet. Paus Franciscus heeft gezegd, je moet weer naar de gelovigen toe.
Pastoor Daggenvoorde: We gaan ervan uit dat gemeenschap prioriteit heeft. Zou u, als u zes
tennisverenigingen had, en niemand zou instructeur worden, dit laten voortbestaan.
Jonge mensen zijn op andere plekken dan in de kerk.
De pastores bieden decentraal hun diensten aldoor aan. Ben van mening dat paus Franciscus zou
zeggen: Hou het klein, maar niet iedere kerk heeft de gemeenschap.
Waarom leggen we het niet bij onszelf. Aanhoudend zijn er gesprekken hoe we de kinderen kunnen
bereiken.
De bisschop is van mening dat de poule groter is om kaderleden te vinden, als het eucharistisch
centrum centraal gelegen is, waar een grote groep mensen is.
U bent de kerk, ik mis de mensen.
Paul v. Berkum: Voor grote kerken is de exploitatie niet op te brengen.
Jan Oude Voshaar: De mensen moeten gevoed worden. Als naar kerkbezoek wordt gekeken, als er
minder wordt aangeboden, is er minder kerkbezoek.
Pastoor Daggenvoorde: Het gaat om de toekomst, om de mensen na u. Sinds de jaren 60 wordt alles
aangeboden om een werkgroepenkerk te zijn. Is er voldoende aanbod om de vitaliteit te
waarborgen. In 2020 is de generatie die de kerk echt gedragen hebben,niet meer actief en zitten we
aan de bodem.
Paul v. Berkum: Het is de bisschop die alles terugdraait.
Velen zullen niet van hier naar Twello rijden. Dan wordt het exploitatietekort sneller groter.
Bert Meurs: Moeten we met stille trom uit Eerbeek vertrekken zodat ons geloof kan worden
toegevoegd aan het woordje sekte, of moeten we zoeken naar nieuwe wegen, om ons geloof in 10
jaar te mogen verbreden. De illusie dat de kerk in Twello massaal zal worden bezocht, doet de
werkelijkheid geen recht. Pastores moeten zich nog meer inspannen en de kleine gemeenschappen
bedienen. Jullie moeten de bezieling uitdragen. Locatie Loenen-Eerbeek wil haar gebouwen niet
missen. De kosten kunnen we best opbrengen. U beschikt over alle cijfers. We willen u vragen om
het besluit te herzien, we willen u behoeden voor het maken van historische fouten. De hier
verwoorde visie wordt in onze locatie door allen ondersteund. Willen jullie daar rekening mee
houden? Er wordt al veelvuldig gewag gemaakt dat de kerk in Eerbeek definitief dichtgaat.
Zullen we afstappen dat het besluit voor Eerbeek definitief is? We willen dat u eerst nader onderzoek
doet. Ook t.a.v. de vitaliteit die in het rapport dat vanuit de geloofsgemeenschap is uitgegeven. Op
dit rapport is nooit een reactie gekomen van het pastoraal team. Wij vinden Loenen-Eerbeek een
zeer vitale geloofsgemeenschap. Onze visie is hiermee duidelijk over het voetlicht gebracht.
Pastoor Daggenvoorde: Het kerkgebouw is niet het geloof. U bent zelf voor de gemeenschap
verantwoordelijk . Het pastoraal team voedt dit. Je bent samen kerk, het gaat niet om het gebouw en
de stenen.
De parochie biedt aan dat het geloof kan worden gevierd.
Als er 3 kerken openblijven is het waarschijnlijk ook niet mogelijk deze open te houden. Het besluit
van locatie Loenen-Eerbeek zou zijn om een krans van kleine kerken open te houden; ook hiervoor
zijn faciliteiten nodig, een koster, verwarming.
Paul v. Berkum: De kleine kerken kosten minder dat 3 grote.
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Frans Hoffmann:
Graag wil ik u mijn visie geven over de besluitvorming van het PB en het Bisdom, m.b.t. kerksluiting
en zaken die daarmee te maken hebben.
Hierbij wil ik uitgaan van de beleidsnota van de Bisdomstaf van 2 februari 2011.
Als een donderslag bij heldere hemel viel deze beleidsnota op ons bureau onder
de titel: “Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht”.
Bij het bestuderen van deze beleidsnota vallen een aantal passages of zinsneden op die m.i. van
belang zijn en waarop ik in dit verband de nadruk wil leggen.
Zo wordt er gesproken over: Instelling van een Eucharistisch Centrum; Overleg voorafgaand aan de
besluitvorming; Hoopvol op weg naar een missionaire toekomst; Liturgisch en pastoraal steunpunt.
In de beleidsnota van de Bisdomstaf staat letterlijk - ik citeer :
“De aanwijzing van het Eucharistisch Centrum is geschied met instemming van de grote Bisdomstaf,
nadat de bisschoppelijke vicarissen en pastoors van de parochies in hun respectievelijke vicariaten
zijn gehoord”. - einde citaat.
Het moge duidelijk zijn dat er géén overleg vóóraf heeft plaatsgevonden met een
vertegenwoordiging van de honderdduizenden parochianen uit het Bisdom, die uiteindelijk de
consequenties moeten dragen die een gevolg zijn van dit besluit.
Ik noem deze even de doelgroep (vgl. overleg met de ondernemersraad in het bedrijfsleven).
De Bisschop schrijft dat hij op basis van het Canoniek recht de pastorale verantwoordelijkheid heeft
het Eucharistisch Centrum aan te wijzen. Echter, dit onthoudt hem niet om de gelovigen vooraf te
raadplegen op basis van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Deze gang van zaken is betreurenswaardig en niet meer van deze tijd, waarin juist overleg en
communicatie de basis moeten vormen van onderlinge saamhorigheid.
Dit heeft veel boosheid en verontwaardiging opgewekt onder de gelovigen, hetgeen voorkomen had
kunnen worden als men deze elementaire gedragshouding had gerespecteerd.
Helaas: de toon was gezet.
In de beleidsnota worden vervolgens een aantal aspecten genoemd waarmee rekening is gehouden
bij de aanwijzing van het Eucharistisch Centrum.
Zo wordt er gesproken over ”de bouwkundige staat van de kerk” maar niet over de financiële
aspecten m.b.t. de exploitatie en het groot onderhoud van het gebouw.
Het behoeft geen betoog dat de jaarlijkse exploitatie en langdurig groot onderhoud van ons
Eucharistisch Centrum zeer hoge kosten met zich meebrengen.
Deze kosten zullen voornamelijk moeten worden gedragen door de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Immers, bijdragen van andere geloofsgemeenschappen, waarvan de kerk op de nominatie staat
gesloten te worden, zullen - naar ik alom hoor - geen wezenlijke ondersteuning betekenen.
Een financiële onderbouwing van ons Eucharistisch Centrum - sec - zoals zojuist uiteengezet, heb ik
naar mijn weten nog niet gezien.
Een ander aspect genoemd in de beleidsnota, is de “bereikbaarheid van de kerk”.
Hieronder versta ik de afstand tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en hun Eucharistisch
Centrum. Daarbij wordt in de beleidsnota geen onderscheid gemaakt tussen een stadsparochie en
een zgn. plattelandsparochie, zoals die van de HH. Franciscus en Clara. In onze parochie betekent dit
met name dat parochianen uit Eerbeek voor de Eucharistieviering in Twello in totaal 40 km moeten
rijden en parochianen uit Epe in totaal 50 km moeten afleggen. Voor de doorgaans oudere generatie
een schier onmogelijke opgave.
Het is duidelijk dat deze gang van zaken niet bevorderlijk is om de eenheid in onze
geloofsgemeenschappen in stand te houden.
Toch behoort dit uitgangspunt te zijn van het beleid:
Het verhaal van de Goede Herder, die zijn schapen bijeenhoudt, dient hierbij als voorbeeld; en
brengen we deze les in praktijk?
Helaas wordt hierover in de beleidsnota niet of nauwelijks gesproken of in het beleid rekening mee
gehouden. Ook in het PB wordt nagenoeg uitsluitend gesproken over kerksluiting (negatieve
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benadering). En ik mis de initiatieven om de betreffende geloofsgemeenschappen in stand te houden
(positieve benadering).
Bovendien mis ik in het beleid van het PB een duidelijke onderbouwing waarop de sluiting van de 5
kerken in onze parochie is gebaseerd.
Ik zou er daarom voor willen pleiten dat er een duidelijk en transparant overzicht wordt gepubliceerd
waarin van alle individuele kerken binnen onze parochie apart hun financiële positie wordt
weergegeven.
Verder moet er voor elke individuele kerk binnen onze parochie een financieel toekomstperspectief
worden gepresenteerd, inclusief de subsidiemogelijkheden van de betreffende kerk.
Deze informatie zou eerst beschikbaar moeten komen voor alle parochianen, zodat zij voldoende
inzicht krijgen in hun financiële positie. Als dan blijkt dat voor de betreffende kerkgemeenschap
sluiting van hun kerk onvermijdelijk is, zullen ze meer begrip tonen voor het besluit.
Om de gemeenschap intact te houden zal men moeten overgaan naar een kleinere behuizing ter
plaatse, zoals het creëren van een liturgisch steunpunt.
Dit is niet anders dan in een gezin: Als de kinderen de deur uit zijn en het huis te groot wordt, gaan
de achterblijvende ouders kleiner wonen.
Op basis van het voorgaande kom ik tot de volgende aanbevelingen:
Laten we gezamenlijk de verstoorde verhoudingen tussen Bisdom, PB en geloofsgemeenschappen
zoveel mogelijk herstellen.
Dit kan door een betere communicatie tussen het Bisdom, PB en gelovigen. Daarnaast moet een
transparante onderbouwing t.a.v. de besluitvorming door het PB de weg vrijmaken voor betere
onderlinge verhoudingen.
Voorkomen moet worden dat door de besluitvorming van het PB de verschillende
geloofsgemeenschappen tegen elkaar worden uitgespeeld.
Absolute prioriteit moet gegeven worden aan de instandhouding van de bestaande
geloofsgemeenschappen. De Goede Herder houdt zijn kudde bijeen.
Het PB zal voor iedere individuele kerk binnen onze parochie een transparant financieel overzicht
moeten publiceren en een financieel toekomstperspectief inclusief subsidiemogelijkheden.
Dit document moet beschikbaar komen voor iedere geïnteresseerde en betrokken parochiaan, zodat
er begrip ontstaat voor diens situatie.
Indien kerksluiting onvermijdelijk is, mag de betreffende geloofsgemeenschap overgaan tot
ingebruikname van een liturgisch steunpunt.
De beperkende maatregelen die door de Bisdomstaf zijn opgelegd t.a.v. het liturgisch steunpunt
moeten ondergeschikt gemaakt worden aan het behoud en de instandhouding van de
geloofsgemeenschap.
Pieter de Wolf: Zowel bij het pastoraal team, het parochiebestuur als de locatieraden kwam het
besluit van de bisschop hard aan. Het was een eenzijdig besluit. De structuur van onze kerk is niet
democratisch. Dat is heel jammer, daarom hebben we weinig mogelijkheden om veranderingen aan
te brengen. Er zijn bijeenkomsten geweest met andere parochiebesturen in ons bisdom.
De bisschop zegt er is zorgvuldig een keuze gemaakt voor het eucharistisch centrum. Hij is niet
voornemens om op het standpunt terug te komen.
De fusie is ons verplicht door de bisschop. Geloofsgemeenschappen tegen elkaar uitspelen is
absoluut niet aan de orde. Althans niet bij het parochiebestuur. Als dit bij de
geloofsgemeenschappen wel het geval is, dan moet hier aan gewerkt worden.
Er is besloten op basis van cijfers om te kiezen het pastoraal team in stand te houden en dat
kostenbeperking zou worden gezocht in de stenen. Het parochiebestuur heeft niet eenzijdig en is
niet plotseling met een besluit gekomen. Het voorstel is in overleg met locatieraden,
pastoraatsgroepen en parochiebestuur meerdere keren aan de orde geweest.
In de Clara elke keer een artikel opgenomen van de bestuurstafel. Het kan niet zo zijn dat het
voorgenomen besluit als een verrassing komt.
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Het verzoek om het financiële stuk per locatie had de locatieraad ook aan de orde kunnen stellen
toen het gepresenteerd werd. Geen enkele locatie is kostendekkend. Als alle kosten worden
versleuteld over alle locatie, is er bij alle locaties een negatief resultaat. De locaties maken samen
het tekort dat we al jaren hebben. Het is niet zo dat er niets aan gedaan is.
Frans Hoffmann.: Het besluit om 5 kerken te sluiten is genomen door het parochie bestuur. Het
financiële overzicht van elke kerk die gesloten wordt, hebben we nooit gezien.
Pieter de Wolf: De keuze voor de te sluiten locaties hangt niet af van de financiële situatie.
Het besluit is genomen op basis van omvang geloofsgemeenschap en kerkbezoek. Onderzoek naar
vitaliteit per locatie gaf moeilijk te wegen en te vergelijken resultaten.
Frans Hoffmann: De eerste keuze was de vitaliteit. Vitaliteit is ook diaconie, daar ligt bij mij het
kernpunt. Het pastoraal team kon op basis van de vitaliteit geen keuze maken.
Pastoor Daggenvoorde: In de priesterraad aangegeven dat het niet kan dat er niemand gehoord is
voor de keuze van eucharistisch centrum. De bisschop wijst een eucharistisch centrum aan waar de
komende jaren gegarandeerd eucharistie wordt gevierd. Hij is van mening dat het voor de
geloofsgemeenschappen onmogelijk zou zijn een keuze te maken voor een eucharistisch centrum.
Pauze:
Jan Oude Voshaar: Ben van mening dat er geen transparantie en duidelijkheid in cijfers is op grond
waarvan wij ons konden voorbereiden.
Pieter de Wolf: De keuze is niet op basis van de financiën gemaakt. Wij hebben voorlopig nog geen
argumenten gevonden of gehoord dat een andere keuze zou moeten worden gemaakt. De bisschop
heeft een eucharistisch centrum aangewezen.
U bent vrij om schriftelijk uw bezwaren in te dienen, dit gaat mee in het dossier naar het bisdom.
Als men de Kaskicijfers doortrekt, dan ziet het er voor onze parochie somber uit.
In eerste instantie is aan de locatieraden gevraagd om in de eigen geloofsgemeenschap de kosten en
uitgaven te beperken. Dit is niet gelukt.
Paul van Berkum: Hoe is de vitaliteit bepaald?
Pieter de Wolf: Er zijn scores gemaakt van verschillende aspecten. Het kerkbezoek bepaald niet
alleen de vitaliteit, ook huwelijken, doopsel, etc.
Er is gekeken naar absolute cijfers. Door de locaties is geturfd en dit doorgegeven aan het centrale
secretariaat.
Paul v. Berkum: Ook in Twello zal het kerkbezoek afnemen.
Emile Maerman: Het parochiebestuur heeft geografische ligging meegewogen.
M.n. in Loenen is onderhoud aan de leien noodzakelijk, volgens de monumentenwacht.
Dit wordt door de aanwezigen bestreden. Het leien dak heeft 2 jaar geleden nog onderhoud gehad.
Richard van Kampen: De emotie leeft op omdat in Eerbeek 50 jaar geleden vanuit de parochie
Loenen een zelfstandige kerk is gesticht door giften, acties etc.
25 jr. geleden heeft een grote verbouwing plaatsgevonden waarbij het P. Dekkerhuis is gesticht. Alles
opgebracht door parochianen. Dit brengt een stuk emotie , er zitten veel vrijwilligersuren in.
Iedere 2 jaar is er een pleinmarkt, de opbrengst is voor onderhoud van de kerk. Dit verklaard ook
waarom Eerbeek zo graag de kerk wil houden.
Pastoor Daggenvoorde: 50 jaren geleden was het nodig dat er een tweede kerk kwam. De
kernwaarde is dat in 2013 zowel in Loenen als Eerbeek geen kerk nodig is voor het katholieke leven.
Paul v. Berkum: Het zijn 2 verschillende dorpen met verschillende gemeenschappen.
Pastoor Daggenvoorde: Beide gemeenschapen zijn levensvatbaar volgens u?
Jan Oude Voshaar: Jazeker
Pieter de Wolf: Er zitten 27 kinderen op school, waarvan er maar 3 de 1e H. Communie willen doen.
In de school wordt niets meer aan geloof gedaan. Dit komt ook dat een deel van de leerkrachten niet
katholiek is. Als je denkt aan vitaliteit dan is er met betrekking tot dit aspect, van weinig animo
sprake in Loenen en Eerbeek.
Opmerking: Ik heb de indruk dat katholiek zijn wel heel zwaar wordt. Het is niet leuk meer. Er wordt
teveel opgedragen.
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Pastor Wim Vroom: Bij het pastoraal team roept dit veel op. De rouw die er is onze kerk te sluiten. Ik
hoop dat we onze kerk met trots mogen sluiten.
Er zijn nu 7 vieringen per weekend, bij 3 gaat de pastoor voor, bij de overige vieringen de pastoraal
werkers en de vrijwilligers.
De pastores hollen van de ene viering naar de andere. Afgelopen zondag was er een bijeenkomst met
jonge gezinnen. Daarna een uur met 16 ouders en 30 kinderen afzonderlijk bezig rond het thema
delen. Afgesloten met een gebedsviering in de kerk.
De ouders offeren er hun vrije zondag voor op. Voor de p.w. komt deze activiteit erbij. Door het
aantal vieringen te verminderen, krijgt het pastoraal team meer ruimte om andersoortige vieringen
voor te bereiden en te ondersteunen.. Dit is heel belangrijk voor het pastoraal team.
Paul v. Berkum: Het is ook mogelijk om emeriti te vragen en in te zetten.
Pastoor Daggenvoorde: Steunen we, naar de toekomst toe, op emeriti?
Henk Gerritsen.: Het is van belang om de basisscholen te bezoeken. Voorheen gebeurde dit
wekelijks.
Pastor Wim Vroom: In Loenen zijn vorige jaar op dierendag de dieren gezegend. Met de scholen
wordt regelmatig contact gezocht. Het gaat om 10 scholen in onze parochie. Ik ben graag bereid te
komen.
Opmerking: Vroeger ging het moeiteloos in het schoolsysteem mee en werden activiteiten ook
vanuit school geregeld.
Pastor Wim Vroom: Er zijn geen werkgroepen meer, de ouders moeten het zelf doen, onder
begeleiding van mij. Ik ben blij dat de ouders nu betrokken zijn. Voorheen werd dit door de school
geregeld.
Pastoor Daggenvoorde: De leerkrachten op school zijn niet allemaal kerkelijk en zijn van mening dat
het geloof uitbesteed moet worden.
Gerda Havekes: Al 4 jaar is er een vacature voor profiel gemeenschapsopbouw in de
pastoraatsgroep. Wij zijn met 2 leden en het is best zwaar.
Pastor Wim Vroom: Deze informatieavond is de 3e in de serie van 7. Opmerkelijk is dat er geen
reactie is gekomen over het feit dat de kerk van Loenen open blijft. Wat hebben Loenen en Eerbeek
samen. Laten we kijken wat we samen hebben en waar we onze schouders onder kunnen zetten.
Hoe kunnen we als Loenen en Eerbeek verder en hoe verhouden we ons tot Klarenbeek.
Paul: Over hoe het verder gaat wordt u nog geïnformeerd.
Hiermee aan het einde gekomen van deze informatieavond, dankt pastoor Daggenvoorde allen voor
de komst.
Als afsluiting wordt gezongen: “Geef mij je hand”.
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