Record van 370 klokjes bedoeld om actie Kerkbalans te promoten

Belletjes rinkelen voor de kerken

Ernst en Bobbie trekken een grote
fanschare.
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dan met deze doelgroep, die is
goud waard. Handen in de lucht en
we maken er een feest van.'' Jingle
bells wordt nog even aangeheven
waarna de succesvolle
recordpoging wordt ingezet. Niet
dat het record van 370 klokjes - het
vorige stond op 230 - echt bij
Guinness World Records wordt
aangemeld. Nee, die diende vooral
om de aandacht te vestigen op de
actie Kerkbalans, de jaarlijkse
fondsenwerfactie van de RoomsKatholieke Kerk, de Oud-Katholieke
Kerk en Protestantse Kerk in
Nederland. Die staat dit jaar in het
teken van de kerk 'als plaats van
verbinding'.
Eenzamen

Er werden 370 klokjes uitgedeeld.
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UTRECHT
Op het Utrechtse Domplein luidden
zaterdagmiddag 370 zilverkleurige
klokjes. Daarmee werd een record
gevestigd én aandacht getrokken
voor de maatschappelijke rol van
kerken.
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Raymond Memel (6) en zijn
vriendje Sven de Vries (5) uit De
Meern, kwamen vooral voor één
ding naar het Domplein zaterdag:
het record klokluiden vestigen. En
dat ging met de gemeten 106,6
decibel volgens mamma harder
dan een straaljager. 'Woooooow'.
370 klokjes luidden aan het begin
van de middag dankzij vele
kinderen en hun ouders. Onder
leiding van Ernst en Bobbie, voor
meerdere generaties kinderen
bekend van televisie, zo blijkt aan
de fanschare die ze aantrekken.
,,Dit is toch heerlijk; een
recordpoging klokluiden! Wie
verzint het? Lekker raar'', zegt
theaterman Bobbie, thuis bekend
als Gert-Jan van den Ende. ,,En
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,,We hopen dat met onze
campagne ook mensen die geen
kerklid zijn, maar de kerk in hun
buurt wel een warm hart toedragen,
zo ook weten 'hé, de actie
Kerkbalans is begonnen'', zegt
Anna Kruse van de organisatie.
,,Temeer omdat kerken een grote
maatschappelijke rol spelen, die
verder gaan dan het beleven van
geloof. Als het gaat om aandacht
voor armen, eenzamen, ouderen
bijvoorbeeld.''
Ernst en Bobbie dragen hoe dan
ook nooit een politieke of religieuze
boodschap uit, benadrukt de
clowneske helft van het duo. ,,Maar
dit doel, daar zeiden we meteen ja
tegen.''
De vriendjes Raymond en Sven ,,We doen altijd voor nep dat we
broertjes zijn'' - geloven het wel.
Voor hen geen foto met Ernst en
Bobbie. Zij zijn al dolgelukkig met
het klokje dat ze mee naar huis
mogen nemen.
Tegelijk met de recordpoging in
Utrecht luidden elders in Nederland
kerkklokken.

maandag 23 januari 2017

Pagina 5 (1)

