
Informatieblad voor de geloofskernen van de H. Gabriël in de driehoek Didam, ’s- Heerenberg en Wehl

 September 2018

Nieuwsflits nr. 11Geloof in de toekomst

Vizier vooruit
Vervolg herstructurering

Voor de meesten van ons zit de vakantieperiode er weer op. We gaan weer aan het werk, betaald of vrijwillig. Dat geldt ook voor de parochie H. Gabriël. 
Na een relatief rustige vakantieperiode pakken we allemaal de draad weer op en wordt er verder gewerkt aan het proces van de herstructurering. De 
komende periode komt het vooral op uitvoering aan. De 17 werkgroepen hebben grotendeels hun werk gedaan en dit teruggekoppeld aan de kern-
groep. En ook deze laatste heeft het grootste deel van haar werk gedaan zoals u in deze Nieuwsflits kunt lezen. U heeft hier en daar al concrete veran-
deringen gezien en ook de komende maanden zal dat meer het geval zijn. U weet, we blijven u op de hoogte houden door middel van de reguliere De 
Gabriël en door middel van deze Nieuwsflitsen achter in de kerk. Alhoewel we merken dat de Nieuwsflitsen minder worden meegenomen blijven we u 
in ieder geval tot eind dit jaar hiermee informeren.  Leest u weer mee in deze Nieuwsflits? 

Tijdens de Gabriëldag in september 2015 hebben we de geloofskernen gevraagd om hun eigen kerk 
typerend weer te geven op een puzzelstuk van hun eigen dorp. Samen maakten deze stukken de puzzel 
van de parochie H. Gabriël compleet en tot één geheel. Toen wisten we nog niet dat woorden als kerk-
sluiting en herstructurering een paar jaar later veel zouden worden genoemd in onze communicatiemid-
delen. 

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is er in onze parochie veel gebeurd. Wat dat betreft is er op veel 
gebieden figuurlijk veel ‘gepuzzeld’ om nog beter te kunnen samenwerken. En zoals dat gaat met een 
legpuzzel: soms denk je het passende stukje te hebben gevonden, maar blijkt het toch net niet te pas-
sen. Maar een groot gedeelte van de puzzel is inmiddels gelegd. Het leggen van de kantstukjes was 
relatief makkelijk, de andere stukjes waren en zijn soms wat lastiger te leggen. 

Kerngroep draagt stokje over

De puzzel wordt (is) gelegd
Augustine van Ree

Aansturing proces van herstructurering

De volgende Nieuwsflits verschijnt eind november. Op 17 oktober komt De Gabriël nr.3 uit met meer informatie over de herstructurering.

Waar ik met een goed gevoel naar kijk is het feit dat we alle puzzelstukjes bij elkaar hebben. Want hoe vaak komt het niet voor dat het lijkt alsof er een 
puzzelstukje ontbreekt? Dan ben je bijna klaar en kom je er achter dat net dat ene stukje ontbreekt. En dat terwijl de puzzel nog compleet was toen je 
hem de vorige keer hebt gemaakt. Gelukkig is dat bij ons niet het geval. En gevoelsmatig is er wellicht links 
rechts wat twijfel of het precies past, we blijven in gesprek met elkaar en zoeken samen naar de best passende
oplossing. Een proces waar we met allen betrokkenen en parochianen met recht trots op mogen zijn! 

Augustine van Ree (Gabriëldag 2015)

Ruim anderhalf jaar heeft de kerngroep het proces van herstructurering in onze parochie aangestuurd. De 
kerngroep bestaat uit pastoor Jurgen Jansen, bestuurslid Xaf Hendriksen en diaken Theo Reuling. Zij werden 
secretarieel en administratief ondersteund door Cora Cloïn en Marijke Leijzer.

Het was een drukke en intensieve periode. Maar dat is nu aan het veranderen. Steeds meer parochiële activiteiten en groepen worden in de nieuwe 
structuur ingebed. Daarbij is het logisch dat aansturing plaatsvindt vanuit het pastoraal team of het parochiebestuur. Voor zover als het mogelijk is gaat 
de kerngroep daarom nu haar activiteiten beëindigen en overdragen aan het team en het bestuur.

Voor de overdracht schrijft de kerngroep een rapport. Hierin zullen de verslagen van de 17 werkgroepen worden opgenomen. Op basis van die versla-
gen zal de kerngroep rapporteren aan bestuur en team over hoe en aan welke nieuwe structuur gewerkt is. Daarbij volgt nog een advies over nog uit 
te voeren taken en de concrete overdracht van de werkzaamheden. Dit rapport wordt begin september met bestuur en team besproken en zal rond 1 
oktober gepubliceerd worden.

Hiermee is het voor de kerngroep afgelopen. Of misschien nog niet helemaal? Het kan zijn dat een enkele activiteit daarna nog wat aandacht nodig 
heeft van de kerngroep. Maar in principe draagt de kerngroep het stokje over.



Woord van bezinning 
Herstructureren vraagt om weten waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt, om plannen en vooruitkijken, om dromend op weg te gaan, om het 
erop te wagen zonder te weten of je zult winnen. Hoe dan ook is herstructureren pas na verloop van tijd - gaandeweg - ontdekken of de gekozen 
weg je inderdaad brengt waar je komen wilt. Daarmee is het ook waakzaam en alert zijn, en vooral moedig, om vast te houden aan je ambities of 
ze - waar nodig - los te laten of bij te stellen. Herstructureren in de parochie H. Gabriël…. we zijn ruim een jaar onderweg. Herstructureren blijkt een 
avontuur. En alleen de tijd zal leren of het allemaal de moeite waard was, maar we ‘beleven’ dit avontuur met positieve insteek en vertrouwen!

Intentie met lokale kopers
Herbestemming kerkgebouwen
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Zoals besproken in de gehouden hoorzittingen is het de intentie van het team en het parochiebestuur om 
de kerkgebouwen die aan de eredienst worden onttrokken, te verkopen aan een lokale stichting of vereni-
ging. Hierdoor hopen we dat het gebouw zo mogelijk blijft bestaan én het gebruik daarvan ten goede komt 
aan de inwoners van het betreffende dorp. Als dit niet lukt zal het via een makelaar verkocht worden aan de 
hoogstbiedende.

Omdat we afgesproken hebben de te sluiten kerken uiterlijk 15 mei 2019 aan de eredienst te onttrekken en 
verkocht te hebben zullen we uiterlijk 15 november 2018 een intentieverklaring met de toekomstige lokale 
kopers getekend en in bezit moeten hebben. Eind 2018 zullen alle eventuele voorwaarden, zoals genoemd in 
de intentieverklaring, concreet moeten zijn. Vervolgens zullen de stukken ter goedkeuring worden opge-
stuurd naar het bisdom en kan de notaris beginnen met het opstellen van de officiële verkoopdocumenten. 

Lukt het niet om op 15 november2018 een getekende intentieverklaring te hebben, dan stopt de onder-
handeling met de lokale stichting of vereniging. Het bestuur heeft dan nog zes maanden de tijd om via een 
makelaar grond en gebouwen aan derden te verkopen. Vooralsnog heeft het parochiebestuur echter de 
overtuiging dat de gestelde termijnen gehaald gaan worden zodat het herstructureringsproces voor wat 
betreft grond en gebouwen 15 mei 2019 definitief afgerond zal zijn.

Speciale uitgave De Gabriël
Omdat de toekomst van de gebouwen en hun functie ongewis is, heeft het bestuur besloten om de historie van de kerkgebouwen te verzamelen en 
vast te leggen. De Oudheidkundige Vereniging Didam, Oudheidkundige Vereniging Wehl en de Heemkundekring Bergh hebben hiervoor alle infor-
matie verzameld. Deze verzameling is samengebracht in een speciaal bewaarnummer van parochieblad De Gabriël dat in de geloofskernen beschik-
baar wordt gesteld op het moment dat de kerk van deze geloofskern officieel aan de eredienst is onttrokken. Na dit proces wordt dit bewaarnummer 
ook bij alle overige parochianen bezorgd. Dit zal uiterlijk eind mei 2019 zijn. 

Kosters bijten spits af
Een aantal maanden geleden hebben we als pastores en de werkgroep 
liturgie een kostersontmoeting georganiseerd. Een geslaagde bijeenkomst 
waarin van de 30 kosters er 29 aanwezig waren! Een ochtend met gemoe-

Liturgische toerusting

Lokaal secretariaat
In de herstructurering van de parochie H. Gabriël hebben we de ambitie om alle lokale secretariaten open te houden. Dat willen we graag en daar wil-
len we als parochiebestuur voor de komende jaren ook middelen voor beschikbaar stellen. De secretariaten zijn de plaatsen van kleine ontmoetingen 
in de geloofskern. Het zijn de vertrouwde plaatsen die op vaste tijden en door lokale mensen worden ‘bemensd’. Er kunnen vragen worden beant-
woord en men kan parochianen van informatie voorzien die geldt voor de gehele parochie H. Gabriël. 

Elke geloofskern in de parochie kende tot op heden een eigen secretariaat. Vóór de herstructurering hebben we niet kunnen peilen wat het voor de 
secretariaten zou kunnen betekenen als de kerk wordt gesloten. Dat is ook niet mogelijk. Het uitgangspunt is nog steeds onveranderd: elke geloofs-
kern een eigen secretariaat. De toekomst zal ons leren en ons doen inzien of die behoefte er is. Is de noodzaak er niet, dan zal het ook steeds moeilijker 
zijn om de eigen lokale mensen een zinvolle invulling aan het secretariaatswerk te geven. De toekomst zal het ons leren. Elk lokale secretariaat is nog 
open, kijk voor de openingstijden en voor bereikbaarheid achter op het parochieblad De Gabriël.

Voor en door parochianen uit de geloofskernen

delijkheid, met spreken en nadenken over wat koster zijn nu eigenlijk kan inhouden. Een moment van bewustwording: wat is mijn taak? Op welke 
wijze vervul ik deze?  Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Je wordt je bewust dat het geen ‘dagelijks’ werk is. Het is het werk voor de ge-
meenschap, voor het moment van bijvoorbeeld uitvaart of huwelijk; het is alles voor elkaar maken om God te ontmoeten.

Deze ontmoeting krijgt zijn vervolg. Pastoor Jurgen Jansen komt op ‘audiëntie’ bij de kosters op lokatie. In de maand september is er een ontmoeting 
met de kosters van de kerklokatie in Beek, Didam, Wehl, ’s-Heerenberg en Zeddam. Om in alle gemoedelijkheid per lokatie de kosters te ontmoeten 
en ons gemeenschappelijk dienen in de kerklokatie nog beter op elkaar af te stemmen. Om met elkaar te spreken en te denken over onze organisa-
tie. Dat worden ontmoetingen waarin we mogen beseffen dat ons gemeenschappelijk werken een samenspel is met ieder zijn of haar eigen taak en 
opdracht. In navolging op deze kostersbijeenkomst zullen de komende tijd meerdere groepen vrijwilligers liturgische toerusting krijgen aangeboden. 
De nieuwe vaste werkgroep Vrijwilligersbeleid is hier nauw bij betrokken.  


