Informatiebijeenkomst op woensdag 27 november 2013 om om 19.30 uur in de H. Martinuskerk te
Vaassen.
Aanwezig:
pastoor Paul Daggenvoorde, Pieter de Wolf, vicevoorzitter, Emile Maerman,
penningmeester, Alfred Nijkamp, Gerard Bosgoed, Bert Jansen, pastor Ivan Kantoci, pastor Wim
Vroom, pastor Dorothea Brylak smmp.
Aantal belangstellenden: 85
Notulist: Ineke Bouwmeester
Pastoor Daggenvoorde heet allen welkom en gaat voor in gebed.
Pastoor Daggenvoorde: Het parochiebestuur en pastoraal team hebben bijeenkomsten gehouden in
de gemeenschappen, waar is toegelicht waarom kerken gaat sluiten.
Hier in Vaassen gaan we in gesprek hoe we samen onderdeel blijven van de Franciscus en Clara
parochie. Er is gelegenheid om te reageren en een cri de coeur te geven.
Pieter de Wolf: In de procedure zoals die door het bisdom is voorgeschreven, staat o.a. dat de
geloofsgemeenschappen worden geïnformeerd.
In februari/maart zullen er hoorzittingen volgen voor de kerken die gesloten worden, daar is
gelegenheid om bezwaren te geven, die met naam en toenaam bij het dossier zullen worden
gevoegd welke naar het bisdom gaat.
De aanleiding van kerksluiting is het tekort op de exploitatie van alle geloofsgemeenschappen
samen. Het tekort is doorberekend naar de toekomst toe en is een enorme aanslag op de reserves.
Aan de locaties is gevraagd om maatregelen te nemen om het tekort te minderen, dit is niet gelukt.
In 2011 is besloten door gebouwen af te stoten, een sluitende begroting te krijgen. Dat is niet erg
waarschijnlijk.
Er is al een aantal jaren een teruglopend kerkbezoek. Het gebruik maken van de kerk en de
sacramentele bedieningen lopen terug.
Voor de ouder wordende kerkgangers is het niet mogelijk om alles in stand te houden.
We hebben één pastoor die we moeten delen met de Emmaüsparochie in Apeldoorn. Per 1 januari is
een parochievicaris benoemd.
Pastoor Daggenvoorde: Als kerk hebben wij een pastororale doelstelling, wat hebben we nodig om
te kunnen geloven.
-Kerntaken worden gecentraliseerd: sacramenten, voorbereiding sacramenten, verdieping van het
geloof, of geestelijke hulp.
Er is in de parochie gelegenheid om op zondagmorgen samen te komen en eucharistie te vieren.
Een kerntaak van de parochie is om gegarandeerd in het eucharistisch centrum te vieren.
De aartsbisschop heeft het eucharistisch centrum aangewezen in het centrum van de parochie .
We onderscheiden het eucharistisch centrum en 2 liturgische centra.
-Nabijheid; Hiervoor is niet het kerkgebouw nodig maar is men vooral aangewezen op elkaar. Hierbij
kan men incidentele ondersteuning van de pastores ondervinden.
-Vernieuwing; bv. Franciscus en Clara dag, het project Jonge ouders, de diaconale week,
Wereldjongerendagen of een gebedsdienst in de goede week, deze activiteiten worden
parochiebreed aangeboden.
Dhr. Anton Klomp: Is sluiting van kerken niet de doodsteek van het katholieke geloof? Waar zijn wij
met zijn allen mee bezig. Onze voorouders bouwden de kerk op, wij breken ze af of wij verkopen ze
inclusief de bijgebouwen en grond? Waarom? Is de mens zo veranderd of doen wij maar zo
schijnheilig? Wij moeten zelf de hand in eigen boezem steken. Als ik zelf de dienst bijwoon, vraag ik
mij af: waar zijn ons broeders en zusters, of onze kinderen en kleinkinderen. Hebben zij God en de
kerk
niet meer nodig of is het gemakzucht. Het bindt hen niet. Vroeger had je cafés bij de kerk waar je
koffie of een consumptie kon nuttigen en de zaal boven de school voor jongeren. Je had een
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katholieke school met katholieke leerkrachten die ook katholiek onderwijs gaven. Nu gemengd en
geen onderwijzers die het geloof doorgeven. Ik heb het geluk gehad een aantal jaren met de buren
van Woord en Daad aan de overzijde met alle vrijwilligers de kerk te mogen bouwen. Ik was de enige
die betaald werd omdat ik een zaak had en verder allemaal vrijwilligers. Er werd een kindercrèche
gerealiseerd, een onderwijsruimte, een ontspanningsruimte waar de mensen voor- en na de dienst
gebruik van maken. Dat alles wordt geregeld door vrijwilligers. Bij de turkse gemeenschap ook
ongeveer het zelfde. Waarom hier niet bv. een gedeelte of een glazen wand met deuren waar de
mensen na de dienst gezellig na kunnen blijven? Het trekt ouderen en jeugd weer aan om naar de
kerk te gaan.
In plaats van nu kerken sluiten en afbreken of verkopen. Als wij hiervoor kiezen dan zijn wij met zijn
allen verkeerd bezig. Dan vallen nog meer mensen af, een enkeling zal nog de moeite nemen maar de
rest niet met gevolg dat over 25 jaar alle kerken zullen sluiten. Ouderen zijn overleden en jongeren
komen niet. Dat is toch niet ons doel?
Pastoor Daggenvoorde: Ik versta hetgeen u zegt als cri de coeur. Dit is de realiteit. De kerk zoekt al
jaren naar wegen om mensen te bereiken. In het algemeen rapport van de Nederlandse bisschoppen
wordt het katholicisme onder de loep genomen.
Pastor Dorothea Brylak: In het parochiehuis was een prachtige ruimte voor jongeren. Uiteindelijk is
dit ter ziele gegaan omdat er geen jongeren meer kwamen. Als gevraagd wordt wat jongeren willen,
blijkt dat ze al zoveel dingen hebben. Nu is in Vaassen het middenkoor opgericht, er worden wegen
gezocht om samen te komen.
Mevr. Ank van de Ham: Ben van mening dat geloofsverdieping de mensen aanspreekt, uitleg van het
evangelie die inspireert om verder te gaan en met elkaar in gesprek te gaan. Dit zijn uitgangspunten
voor de toekomst.
Mevr. Sieny Bouwmeester: Aan de vrijwilligers wordt tekort gedaan door te zeggen dat er niemand
wat doet. Er is o.a. geprobeerd om een kindercrèche te starten, maar er was geen belangstelling
voor.
Dhr. Demmers: Hoe lang kunnen we deze kerk nog open houden?
Pieter de Wolf: We kunnen niets garanderen. We proberen 2 kerken naast het eucharistisch centrum
open te houden. Als de tekorten heel snel oplopen, zullen er andere maatregelen moeten worden
genomen. Dit is of kerken sluiten of de pastorale krachten minderen om de kosten terug te kunnen
brengen.
Pastoor Daggenvoorde: Voor de vastgoedmarkt zijn het slechte tijden. Op andere plekken waar
informatieavonden zijn gehouden, is ook aangegeven of er niet een radicaler besluit moet worden
genomen. We hopen dat daar waar kerken sluiten, mensen aansluiten bij andere kerken.
De katholieke kerk heeft het Kaski, zij meten per geloofsgemeenschap het aantal kerkgangers,
aantal uitvaarten etc. Deze cijfers kunnen worden doorgetrokken, waarbij er tot 2025 een
neerwaartse beweging wordt gemaakt, en er nog een hele kleine katholieke kerk in Nederland blijft
bestaan.
Dhr. Weultjes: Zullen mensen zich aansluiten op andere plekken, als er kerken gesloten worden?
Pastoor Paul Daggenvoorde:. Wij zijn van mening dat een kerk niet leeg kan blijven staan.
Wij hebben verwarming nodig in onze gebouwen, dit heeft ook invloed op de staat van de
gebouwen.Wij ontdekken dat een groot deel van de huidige generatie kerkgangers zich af vraagt wat
de binding met de kerk is. Als het slecht weer is zie je het terug. Als een kerk gesloten wordt, is dit
voor mensen een reden om zich los te maken van de gemeenschap.
Vraag: Zijn er nog mensen van 30-40 jaar die in de kerk komen?
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Pastoor Daggenvoorde: Jongeren met een hogere opleiding zijn zoekende hoe zij hun leven kunnen
vormgeven, zij komen niet meer terug in de kerk van hun jeugd. Zij melden zich wel bv. in de
binnenstad van Arnhem voor de mis van zaterdag, of op plekken waar een identiteitsgevoelig
jongerenprogramma wordt aangeboden. De jongeren zijn actief op het internet.
Dhr. Hans Borgers: Als men moet kiezen voor het voortbestaan, is het van belang te snijden waar het
nodig is. Wat ik zie, is dat het bestuur 2 ton zoekt. Meer dan 50 % van de energiekosten staat op
rekening voor Vaassen en Twello. Van de onderhoudskosten gaat 60 % op in Twello en Vaassen.
Ik pleit er nogmaals voor om 5 kleine kerken open te houden en met de bisschop te praten over het
eucharistisch centrum. Ik ben van mening dat het bestuur helemaal fout zit en pleit ervoor dat het
opnieuw wordt bekeken. Als kleine kerken open blijven, houden we het langer vol.
Pieter de Wolf: De financiën zijn de aanleiding geweest om maatregelen te nemen, ook het steeds
teruglopend kerkbezoek heeft meegespeeld.
De bisschop heeft het eucharistisch centrum aangewezen, het lukt niet om deze keuze te
veranderen. De bisschop heeft zorgvuldig gekozen en zal zijn keuze niet veranderen. De vraag is of
mensen uit Vaassen naar De Vecht of Bussloo gaan. Het bestuur zoekt geen 2 ton maar 2 ton per
jaar, volgend jaar is het tekort wellicht nog hoger.
Emile Maerman: Hans Borgers memoreert aan de begroting 2014, deze is nog niet afgerond. T.a.v. de
parochiebijdrage in Epe: voor 2014 is bijdrage de helft minder dan in 2012.
Pastoor Daggenvoorde: De bisschop heeft eenzijdig het eucharistisch centrum aangewezen. Hij heeft
gekozen voor stedelijk gebied, waar de populatie groter is. De bisschop verwacht meer potentieel in
de steden. Dat er enkele bestuursleden uit Twello komen, heeft geen enkele invloed op de keuze
voor het eucharistisch centrum.
De bisschop geeft aan dat het onmogelijk zou zijn voor de gemeenschappen om zelf een
eucharistisch centrum te kiezen.
Mevrouw Ton Boschman: Als de jeugd een project wordt aangeboden wat hen aanspreekt, is het wel
mogelijk om de jeugd te binden.
Pastoor Daggenvoorde: Het pastoraal team deelt deze mening. Het is daarom van belang dat
pastores niet meer liturgische taken hebben, zodat er meer tijd is om andere wegen te zoeken om
jonge mensen binnen te leiden in ons christelijk geloof.
Pastor Wim Vroom: Rondom dopen is er een gezamenlijke doopvoorbereiding. Een algemene avond
waarbij het opvallend is dat uit de verschillende locaties beide ouders naar Twello komen. In
Klarenbeek en Loenen-Eerbeek wordt gezamenlijk de 1e H. Communie en ook de presentatie
gehouden . De kerkgebondenheid bij jonge ouders is minder.
Mensen praten het elkaar ook aan door te zeggen: dat doen mensen niet, zij komen niet naar een
andere kerk. Met name bij de Franciscus en Clara dag in Loenen waren er mensen vanuit alle
gemeenschappen.
Voor Vaassen betekent dit ook dat deze kerk niet meer alleen van de Vaassense gemeenschap is. Hoe
kunnen ook de mensen uit Epe deze kerk als hun kerk beschouwen?
In het pastoraal team is de zorg voor de geloofsgemeenschap verdeeld onder de pastores; voor
Loenen-Eerbeek en Klarenbeek pastor Ivan Kantoci, voor Bussloo, Twello en De Vecht pastor
Dorothea Brylak en voor Vaassen en Epe pastor Wim Vroom.
mevr. Annie Bonekamp: Een vraag over de financiële middelen voor het pastoraal team. Komt dit
uit de collectes en kerkbijdrage of uit verkoop van grond en gebouwen?
Pastoor Daggenvoorde: Alle uitgaven komen voor een deel uit het vermogen.
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Emile Maerman: In 2012 is aan baten, o.a. stipendia, offerkaarsen en kerkbalans en alle collecties €
500.000,= berekend. Aan bezittingen en beleggingen € 300.000,=. In 2012 is een perfect rendement
van 6% behaald op beleggingen . Wij mogen niet risicovol beleggen, het betreft gelden van de
gemeenschap. De kosten waren ruim € 800.000,=. Als de begraafplaatsen hieruit gehaald zouden
worden, zou dit in 2012 een tekort betekenen van € 120.000,=.
Meer dan 60 % van de kosten zit in gebouwen en personele kosten. Bij de gebouwen is ook
opgenomen de grond waar eigenaarslasten voor betaald moeten worden en het onderhoud van de
gebouwen.
Wij zijn al een aantal jaren aan het kijken waar we iets extra’s kunnen uithalen. Dit is echter een
“kaasschaafmethode”. Om m.n. op de energiekosten een totaalcontract af te sluiten levert slechts €
10.000,= op. We proberen op allerlei manieren wegen te zoeken om een sluitende begroting te
krijgen.
.
Dhr. Schumacher: Financieel is het niet meer haalbaar. Van de gelovigen gaat 80 % niet naar een
andere kerk, zij voelen zich niet meer betrokken. Ook koren en vrijwilligers raakt men kwijt.
Zoek een alternatieve ruimte en houd hier diensten. De mensen blijven op deze manier betrokken.
Uw inkomsten gaan nog verder achteruit!
Pastoor Paul Daggenvoorde: U rekent met een gemeenschapszin die zich ook uit in een geloof
gerelateerde samenkomst. Wij denken dat dit tegenvalt. Wij willen niemand een kerk afnemen,
maar moeten ons verhouden tot de realiteit. Aan de kerkbalans wordt niet door jongeren gegeven.
Als men samenkomt in een andere ruimte, wie moet dit allemaal organiseren.
Pastor Wim Vroom: Het bestuur is voornemens 5 kerken te sluiten. Dit geeft aan het pastoraal team
meer ruimte om andere activiteiten te ontwikkelen. Kerken worden gesloten, maar geen
geloofsgemeenschappen. Mensen kunnen bij elkaar komen.
Henk Schumacher: U gaat nu mensen min of meer verplichten om elders naar de kerk te gaan.
Houd vieringen op die plekken waar mensen zijn, b.v. de Speulbrink.
Pastoor Daggenvoorde: M.n. op de Speulbrink zal de pastoor incidenteel voorgaan. Het is een plek
waar mensen elkaar nabij zijn, er wordt communie gedeeld, en via de t.v. kan men deelnemen aan de
viering. De parochie is er aanwezig.
Dhr. Henk Boschman: Hartelijk dank aan het bestuur voor de duidelijke uitleg. Het zijn moeilijke
taken waar het bestuur en de pastores mee bezig is.
Pastoor Daggenvoorde: Deze woorden doen ons erg goed.
Hiermee aan het einde gekomen van de bijeenkomst, dankt pastoor Daggenvoorde allen voor de
komst.
Als afsluiting wordt gezongen: Geef mij je hand, geef mij ze allebei..
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