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KERKKLOKKEN

VAN PASTOOR POELL

Pastoor Poe1l Wees de mensen er herhaald.elijk op, d.at ze i-n
d.e
rrzacht jesrr rnoesten
doeno fn zijn Keïklílokken van jO

kerk aIl-es

d.ecember 191

7 schrijft hij:

Sorurige mensen hebben tt zoo drllk, dat ze Íj.og niet in
de kerk
zijn, als de nls begint, of er uit moeten voor d.e Litanie
voor
den vrede in tt Nederlandsch is gebeden. Dle moesten
dan
héél
zacht doen met de deur van de ked., met
deurtje
van
d.e
bank
't
en ook net tt stappen door de kerk.
NNOG NIET
IEDEREENT'.
llàt nog niet iedereen? Dit: dat nog niet iedereen bij ,t konen in
de kerk of bij 't gaan uit de kerk er aan denkt, dat rt is
zachtêr hoe beteï. Ge k[:Ï}t sons nog teLlen hoeveel voetstappenhbe
lenand er over doet ora van de deu.I op de zitplaats, of van de
-zltplaats tot aan de deur te konen"

Maar rt is toch af veel beter"
..1:l I99IF"fd, hoe pastoor poel] klaagde over de kerkschaal.
tK zou nooit geweten hebbenr.__dat rt rn
plaats in Nederland
afs eï in mijn tijd nj-et op"Nazareth'rrn onderwijzeres uit was,
Balk
uas geweest. En nu stond er een paar weken geleáen iets van BaLk
in de krant.lk aan't Lezen.'t Ging over tn trouwpaar dat om 10
uur met koetsen op gornnelastiek aan d.e protestantsche
kerk
kwarn: organist, voorzanger, kosterrdoninee, allen waren
s6nt op dat voor BaIk ongewone uur. En toen de inzegening ofpïe_
hoe
ook heet gebeurd was, reed d.e stoet r,reeï in z'n
.rt
koetsen weg. En de doninee keek de kerkschaal, na enlonnelastlek_
de koster de
arllencollecte: de eerste vond er deïtien koperen centen,
de an_
dere twaaff. En dat trouwt dan orn tO urË in d.e protestantsche
keïk te Balk met gormelastieke koetsen!
En verleden week hadden we hier Schutnj-s, en
In
lijk: en de offer voor de kerk van diá tweedaarbij llu."kinder_
ook 13
centen.
"u.".
ivlaar

heel

d.en dag

ging de trom.
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