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Nieuwsflits nr. 10Geloof in de toekomst

Hoe staan we er voor?
Een jaar verder

Het is nu inmiddels een jaar geleden dat er in een De Gabriël Special bekend is gemaakt wat de herstructurering van de parochie allemaal omhelst én 
welke kerken er vooralsnog aan de eredienst zullen worden onttrokken. Wat is er veel gebeurd in de afgelopen 12 maanden... Je merkt aan veel dingen 
dat onze parochie in de steigers staat. En dat bouwwerk dreunt soms aardig door; het is niet niks als je de laatste weekendviering in ‘jouw’ kerk hebt 
gevierd. Dat dreunt echt wel even na en dat kunnen we ons allemaal goed voorstellen. Maar het is ook mooi om de saamhorigheid in onze parochie te 
voelen. Mensen zetten er de schouders onder, zijn constructief, helpen in andere geloofskernen, delen hun gedachten, vinden hun weg naar andere 
geloofskernen. En zo bouwen we samen aan de parochie Gabriël 2.0, bouwen we aan geloof in de toekomst. Leest u weer mee in deze Nieuwsflits? 

De laatste weekendvieringen van de geloofskernen Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en 
Stokkum zijn inmiddels geweest. Ik heb een aantal van die vieringen bezocht en die hebben indruk op 
mij gemaakt. Het waren intense laatste vieringen en, wetende dat dit nooit meer terugkomt, een afslui-
ting van een lange periode. De geloofskernen hebben de vieringen prachtig ingevuld en ook vanuit de 
gemeenschappen zelf werden deze momenten volop meebeleefd. Tegelijk klonk er ook berusting in de 
woorden die uitgesproken werden.

Nog mooier is dat er hoop op de toekomst is en dat dit ook uitgesproken is. Dit is niet het einde, het 
wordt alleen anders. We blijven parochianen van de parochie H. Gabriel, waar je ook woont en welke 
kerk je ook bezoekt. De hoop is er dat iedereen zich thuis blijft voelen in de parochie H. Gabriel. Je bent 
overal welkom, als parochiaan maar ook als vrijwilliger. Dat is de boodschap die we al een tijd uitdragen 
en ik hoop dat die ook zo gevoeld wordt. Zelf ben ik bij het bestuur gekomen toen de herstructurering al 
in volle gang was. Er kwam veel op me af en het duurt dan ook even voordat ik alles kan overzien.

De parochiaan pastoraal nabij zijn

Energie voor de toekomst
Sandra Bergevoet

Aandacht hebben voor elkaar

In parochieblad De Gabriël van 27 juni vindt u meer informatie over de herstructurering van de parochie

Ik zie wel dat er aan alle kanten volop aan wordt gewerkt door bestuur, door pastoraal team en door alle werkgroepen. Iedereen zet zich in voor de 
toekomst van de parochie. Er wordt veel werk verricht en er klinken ook positieve geluiden dus ja, er zijn zeker lichtpuntjes. Ik hoop dat die lichtpuntjes 
ons energie voor de toekomst mogen geven.

Sandra Bergevoet (secretaris bestuur)

Samen kerk-zijn betekent aandacht hebben voor elkaar. Zeker als het niet goed gaat met parochianen. Denk 
aan ziekte, eenzaamheid, financiële problemen en dergelijke. In de loop der tijd hebben we in de parochies 
en geloofsgemeenschappen daar een organisatie voor opgezet. Bezoekgroepen, rouwverwerkingsgroepen 
en ook frequente aanwezigheid van pastores. Dat is de laatste decennia flink uitgedund. Zeker met de huidige 
herstructurering komt de vraag naar voren hoe we die nabijheid vorm kunnen blijven geven. Want een aantal 
van de logische contactmomentjes die er nu nog waren tussen parochianen, groepen en pastores vallen weg. 

We gaan parochianen uit de geloofskernen vragen om daarover met ons mee te denken. In elke geloofskern 
worden de komende maand mensen uitgenodigd om vrijblijvend een avond met de Werkgroep Pastorale Na-
bijheid te brainstormen over die nabijheid. Wat stellen we ons erbij voor en op welke wijze kunnen we dat vorm 
gaan geven? In sommige geloofskernen kan hopelijk aangesloten worden op wat er al is; in andere geloofsker-
nen zullen we iets nieuws moeten beginnen. De vraag kan bij u opkomen: we hadden toch pastoraatsgroepen? 
Dat klopt, maar de taakomschrijving en invulling van die groepen verschilde aanzienlijk met wat ons nu voor 
ogen staat. We gaan voor een parochie die weet wat er bij de parochianen speelt en aanwezig kan zijn als dat 
nodig is of gevraagd wordt.



Woord van bezinning 
Het woord ‘reorganisatie’ is veelzeggend. Wat het allemaal te zeggen heeft, het betekent zeker ook heroriëntatie: kijken waar je vandaan komt en 
waar je wilt uitkomen. Het bijzondere voor een geloofsgemeenschap is, dat dat ‘vanwaar’ en ‘waarheen’ in elkaars verlengde liggen. Immers, Jezus - 
zoals we Hem uit de verhalen kunnen kennen -  was, is en blijft richting bepalend. 
Er is veel afscheid: van de locatieraden en pastoraatsgroepen, van kerkgebouwen en weekendvieringen. Dat betekent allemaal niet een einde of dat 
‘het’ afgelopen zou zijn. Nee, het is meer een doorstart in de richting die Jezus wijst. Onze tijd vraagt om nieuwe wegen om daar uit te komen. Het 
afscheid dat er is, is daarmee tegelijkertijd ook een welkom, een nieuw - of her -beginnen. Laten we op weg gaan, net als die twee naar Emmaus. 
Gaandeweg kwamen ze erachter, dat Jezus met ze meeliep.

Eigen invulling, waardig en respectvol
Laatste weekendvieringen
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In de geloofskernen van Stokkum, Nieuw Wehl, Loil, Nieuw-Dijk, Kilder en Braamt hebben de laatste weekendvieringen plaatsgevonden. Deze vieringen 
zijn in alle tevredenheid verlopen. Er was een aandachtige sfeer, enigszins gespannen sfeer, de vieringen kende allen  een ingetogen en sober karakter.   

De leden van de pastoraal team en het parochiebestuur van de parochie Gabriel kende hun eigen gespannenheid, 
maar kijken goed terug op deze vieringen. Elke geloofskern is het gelukt  er zijn eigen invulling aan te gegeven, 
waardoor de laatste weekendvieringen goed, waardig en respectvol zijn verlopen. De lokale gemeenschap was ruim 
vertegenwoordigd. Het indrukwekkendste moment was  het uitdragen van het allerheiligste. De ontmoeting na de 
viering kenmerkte zich door openheid en openhartige gesprekken. Waarin de emotie en pijn van momenten als deze 
werden gedeeld, maar ook het realisme van mensen en het zoeken naar de toekomst bleef zeker niet onbenoemd.

De vieringen kenden één gemeenschappelijk boodschap: God heeft ons tot hiertoe gebracht. Hij zal ons ook vergezel-
len tot morgen. Dat wij elkaar blijven vergezellen in ons gemeenschappelijke vertrouwen tot God die bij ons wilt zijn 
en blijven! Hij blijft ons zoeken. 

Om in de gaten te houden in De Gabriël nr. 2 
(27 juni 2018)

Communicatie
Het Latijnse woord communicare slaat terug op ‘iets gemeen-
schappelijk maken’. Met andere woorden elkaar vertellen wat 
er allemaal gebeurd en dat vice versa. En dat kan op heel veel 
verschillende manieren en met veel verschillende middelen. 
Als parochie zullen we proberen om met onze communica-
tie zoveel mogelijk parochianen te bereiken. Jong en oud, 
kerkbezoekend of niet, online of op papier. Ons doel is om 
de parochie een eigen stem te geven. En die stem leest u in 
het parochieblad De Gabriël vernieuwde stijl (vanaf 2019), in 
Nieuwsflitsen achter in de kerken, online op de website en 
Facebook, maar ook in de mededelingen in de vieringen. De 
komende maanden blijft deze stem u ook informeren over het 
proces rond de herstructurering. U krijgt informatie over de 
zogenaamde ‘slotdocumenten’ van de 17 werkgroepen, maar 
uiteraard ook over de stand van zaken rondom de gebouwen 
en data rondom de onttrekking van de kerkgebouwen aan de 
erdedienst. We blijven u infomeren!

Afscheid locatieraden en hoe verder?
Op zaterdag 21 april is er afscheid genomen van 
de locatieraden. Een uitgebreid verslag van deze 
bijeenkomst waarbij vrijwel alle locatieraden 
voltallig aanwezig waren leest u in de komende 
De Gabriël.  En uiteraad ook hoe het verder gaat.

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans was één van de eerste pro-
jecten die dit jaar Gabriëlbreed zijn opgepakt. 
Hoe is dit verlopen en welk resultaat heeft het 
opgebracht? Ook dat leest u in het zomernum-
mer van De Gabriël die rond 27 juni in de ge-
loofskernen zal worden verspreid. 

Vrijwilligersbeleid
De werkgroep heeft haar advies uitgebracht aan het pastoraal team en 
het parochiebestuur. Deze hebben enkele inhoudelijke opmerkingen 
geplaatst. Concreet is dat er een Werkgroep Vrijwilligersbeleid komt. Een 
commissie die hoofdzakelijk bestaat uit mensen die zelf vrijwilliger zijn of 
zijn geweest. Zij kennen de parochie, kennen uit eigen ondervinding de 
rijkdom van het vrijwilligerswerk en kennen ook de uitdagingen. De coör-
dinator hiervan is inmiddels bekend, de komende tijd zullen er mogelijke 
commissieleden worden benaderd. 

Het vrijwilligersbeleid krijgt door hun inzet en betrokkenheid een gezicht 
in onze parochie. De commissie zal contact met de werkgroepen zoeken.  
Om elkaar te leren kennen, om elkaar te ondersteunen, om elkaar te blij-
ven enthousiasmeren en om toerusting ‘op maat’  aan te bieden en vragen 
naar uw wensen van toerusting en ondersteuning.  Dit alles ten dienste 
voor het vele vrijwilligerswerk in onze parochie Gabriël. Tot de presentatie 
van deze commissie kunt u gebruik maken van uw vertrouwde personen 
om uw vragen te stellen.  

Nieuwe vaste werkgroep: Kerk-taxi

Na de vakantie zal de werkgroep logistiek komen met namen van 
mensen uit de elf geloofskernen die voor parochianen vervoer willen 
regelen als zij op zaterdagavond of zondagmorgen naar één van de 
kerken willen gaan om te gaan vieren. We willen als parochie Gabriël 
een groep mensen tot beschikking hebben voor parochianen die zelf 
geen vervoer hebben of kunnen regelen via familie, buurt of vrienden. 

Voor wie naar de kerk wilt gaan: wij willen ervoor zorgen. U hoort van 
ons!

Voor wie wil, maar niet zelf kan


