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Nieuwsflits nr.1Geloof in de toekomst

Ontwikkelingen in de parochie
Spannend en onbekend

De komende maanden zult u regelmatig van en over de parochie H. Gabriël horen. Er zullen ingrijpende veranderingen plaats gaan vinden die ons 
allen raken. Maar bij verandering hoort ook de start van iets nieuws. En we weten allemaal dat je het beste goed geïnformeerd, goed voorbereid en 
energiek aan een nieuwe start kan beginnen. Deze ‘Nieuwsflits’ is hiervan het begin en heeft als doel u regelmatig te informeren rondom de actuele 
stand van zaken van de ontwikkelingen binnen de parochie H. Gabriël. Benieuwd wat er op dit moment allemaal gebeurt? Lees het in deze Nieuws-
flits!

Van nature ben ik niet iemand die als eerste grote veranderingen in een 
organisatie zou beginnen. Een proces waarbij mensen teleurgesteld kun-
nen raken, waarbij we te maken krijgen met emoties en teleurstellingen. 
Toch sta ik, samen met mijn collega’s van het pastoraal team en mijn 
medebestuursleden, voor het maken van keuzes die niet overal direct 
zullen worden begrepen. Ik ga ze aan omdat het om de toekomst van 
de Gabrielparochie gaat. Ik wil niet dat over tien jaar  de parochie in ‘het 
niets verdwijnt’.  Dat vraagt om handelen. Ik beleef het als een plicht om 
nu te handelen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wij op deze wijze een 
kans maken om voor alle generaties ons geloof gestalte te blijven geven.  
In de liturgie, binnen de catechese en als dienstbare mensen binnen de 
samenleving. Dat is waarvoor ik ga!  Ik spreek de wens uit dat wij elkaar 
blijven vertrouwen en open voor elkaar blijven staan.   

Wat gebeurt er?
Herstructurering

Tijdens het schrijven van het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan ont-
stonden de eerste inzichten dat de toekomst van de Gabriëlparochie om 
verregaande beslissingen zou vragen. Het uitgekomen persbericht vertelt 
daarover. Een veelgehoorde opmerking is: “Jullie weten toch al welke 
kerken zullen worden gesloten.” Daarover is echter nog geen definitieve 
beslissing genomen.

De kerngroep, bestuur en pastoraal team zijn de komende tijd de verschil-
lende argumenten en onderbouwing van inzichten aan het onderzoeken 
en vaststellen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces. Duidelijk is wel dat 
er meerdere argumenten een rol spelen in de besluitvorming. 15 mei 
zal het parochiebestuur haar beslissing communiceren aan de lokatie-
raden en pastoraatsgroepen van de Gabriëlparochie. Vóór die tijd zal de 
aartsbisschop van Utrecht, kardinaal W.J. Eijk, onze visie en onderbouwing 
hebben ingezien.

In de komende Nieuwsflitsen zullen wij u hierover blijven informeren. 

Al vaker is de term ‘parochie van de toekomst’ gevallen. De afgelopen 
jaren is  steeds duidelijker geworden, dat de parochie Gabriël er anders 
uit zal moeten zien om in staat te zijn het gelovig leven een toekomst 
te geven. De inzetbaarheid van onze pastores moet gericht zijn op de 
inhoud van ons geloof en het toerusten van vrijwilligers om ook in de 
toekomst het toedienen van de sacramenten,  ziekenbezoek, afscheid 
nemen van onze dierbaren enz. mogelijk te maken.

De afname van het aantal vrijwilligers zal moeten leiden tot verdere sa-
menwerking. Vieren  in een vrijwel lege kerk is noch voor parochianen, 
noch voor pastores stimulerend. We zullen daarom afscheid moeten 
nemen van een deel van onze gebouwen. Samen met een klankbord-
groep van parochianen denken we na over wat we belangrijk vinden en 
waaraan de parochie moet voldoen om ons geloof ook over een aantal 
jaren nog te kunnen beleven. Als bestuur kijken we met vertrouwen 
vooruit, omdat we ervan overtuigd zijn, dat de parochie na de herstruc-
turering  weer toekomstbestendig zal zijn.

Trekt u met ons mee, de toekomst in?
 

Leuk is wat anders
Pastoor Jurgen Jansen

Margot Zwetsloot
Pastoor Jurgen Jansen en Margot Zwetsloot (vicevoorzitter bestuur)

Heeft u het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan al ingezien? In de eerste week na publicatie is het via onze website al 780 keer gedownload. 
De berichtgeving hierover via de Facebookpagina is door 1.700 personen gevolgd. 



Kerngroep begeleidt 
herstructurering

Zorgvuldig en intensief proces

Het bestuurlijk en pastoraal beleidsplan kondigt een herstructurering 
aan. Dit is een omvangrijke klus. Het parochiebestuur en het pastoraal 
team voeren dit uit. Uit hun midden is een kerngroep gevormd die het 
geheel begeleidt. Deze kerngroep bestaat uit pastoor Jurgen Jansen, 
diaken Theo Reuling en bestuurslid Xaf Hendriksen. Zij worden geholpen 
door Cora Cloin, die de notulen van de bijeenkomsten maakt. Ook 
Marijke Leijzer is aan de kerngroep toegevoegd voor secretariële onder-
steuning.

Wekelijks komt de kerngroep bijeen. De eerste stap is om te komen tot 
het herstructureringsplan. Dit plan komt op 15 mei 2017 naar buiten. De 
kerngroep zorgt ervoor dat dit plan onderbouwd en geschreven wordt. 
Belangrijk hierbij is wat we in de toekomst nodig hebben om het geloof 
in God door te blijven geven. Ook hoe we als de ‘handen van God’ zicht-
baar blijven in de samenleving. Een steeds terugkerend onderwerp is de 
communicatie. Welke informatie kunnen we vóór 15 mei nog delen met 
de parochianen en hoe communiceren we straks over het plan? 

Woord van bezinning 

Geloven in toekomst vraagt vertrouwen, dat heden en 
verleden goed zijn en waren voor hun eigen tijd. Het 
vraagt de moed te erkennen dat tijden veranderen, met 
alle pijn die dat brengt. Toekomst daagt uit het goede 
van toen en nu om te vormen tot nieuwe leefbaarheid 
waar mensen er zijn voor elkaar. Daarom bid ik: ‘Heer, 
van U is de toekomst. Ga met ons en onze gemeenschap-
pen. Wijs ons de weg. Kome wat komt’. 

Bijeenkomst van de kerngroep (bovenste foto) en de klankbordgroep

Laat u informeren! 
Bij een grootschalig proces als dit is het van belang iedereen op het juiste moment 
op de hoogte te houden en te informeren. Om dit communicatieproces goed te laten 
verlopen is er een zorgvuldige planning gemaakt die wordt gecoördineerd door een 
werkgroep communicatie. U zult regelmatig deze Nieuwsflitsen ter beschikking krij-
gen, ons parochieblad De Gabriël wordt ingezet en ook de website en de Facebook-
pagina zullen van de laatste beschikbare informatie worden voorzien. 

De eerstvolgende Nieuwsflits is in het weekend van 18/19 maart in de kerken be-
schikbaar.  Parochieblad De Gabriël nr. 1 verschijnt op 5 april.

Klankbordgroep inventariseert wensen
De herstructurering van de parochie is een ingrijpende verandering. Neem alleen al het feit dat er kerken gesloten gaan worden. Dit zal veel emotie 
losmaken. Daarnaast gaat de parochie door. Als alles wat compacter wordt, hoe moet de structuur van de parochie er dan uitzien? Hoe houdt je contact 
met alle parochianen? Welke wensen leven er in de parochie? Om hier zicht op te krijgen is een klankbordgroep ingesteld. De deelnemers aan deze 
klankbordgroep komen uit de gehele parochie. Van elke geloofsgemeenschap twee personen. Jong en oud, een doorsnee van alle parochianen. De een 
wat meer en de ander wat minder actief betrokken. Deze klankbordgroep komt twee keer bijeen op een zaterdagmorgen om zich over de toekomst te 
buigen. Dit onder leiding van Herman Agterhoek, een gepensioneerd pastoraal werker, die zijn sporen verdiend heeft in het kerkelijk opbouwwerk. De 
eerste bijeenkomst was op zaterdag 11 februari. De tweede is gepland in maart.

Verklaringen rondom gebouwen 
In het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan staat: Het onttrekken van kerken in onze parochie is onvermijdelijk. Iedere gelegenheid die zich voordoet om een 
van onze kerkgebouwen een voor de toekomst goede bestemming te geven zal serieus onderzocht moeten worden. 

Ondertussen zijn in de geloofsgemeenschappen van Loil, Braamt, Stokkum en Wehl, tijdens de weekendviering verklaringen voorgelezen die betrekking 
hebben op de kerkgebouwen en/of  andere gebouwen binnen de gemeenschap. Het parochiebestuur vraagt om genoemde gebouwen mee te nemen  
bij het ontwikkelen van een dorpsvisie.  De verklaringen kunt u lezen op onze website www.parochiegabriel.nl.

Let wel: met deze verklaringen is geen beslissing genomen over het sluiten dan wel verkopen van de genoemde gebouwen. 

Vertegenwoordiging vanuit elke geloofsgemeenschap

Contact naar aanleiding van deze Nieuwsflits?   -   Diaken Theo Reuling ofs   -   Tel.nr. : 0316 - 22 56 87   -   E-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl


