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Nieuwsflits nr.3Geloof in de toekomst

Een ‘plicht’ van twee kanten
Brengen en halen

De afgelopen maanden heeft u regelmatig via diverse mogelijkheden kunnen lezen over de herstructuring binnen de parochie H. Gabriël. U heeft 
inmiddels twee eerder uitgebrachte Nieuwsflitsen kunnen lezen, de artikelen rondom de herstructurering in de Paasuitgave van parochieblad De 
Gabriël en ook op de website en via Facebook communiceren we regelmatig over dit onderwerp. We vinden het namelijk uitermate belangrijk om u 
zo goed mogelijk op de hoogte te houden over dit proces. Wij ‘brengen’ u de beschikbare informatie, het is aan u om het daadwerkelijk op te ‘halen’. 
Vindt u dat onze communicatie beter of anders kan? Laat het ons dan alstublieft weten zodat wij u daar mogelijk in tegemoet kunnen komen. Een 
mailtje of telefoontje aan diaken Theo Reuling is voldoende. Zijn gegevens vindt u onderaan de achterzijde van deze Nieuwsflits.   

Als je een hele tijd in hetzelfde huis woont, en er moet nodig een en ander opgeknapt worden, of je moet om 
welke reden ook verhuizen, roepen die gebeurtenissen allerlei gevoelens op. Ik word er onrustig van. Beslissen 
waar in de opgeknapte kamer of het nieuwe huis je spullen een plaats krijgen. Beslissen wat je weg doet en wat 
er nieuw aangeschaft moet worden. En ook nog gekweld worden door de vraag “Heb ik dat echt nodig?”  Toch 
nog maar even uitstellen, zolang tot het werkelijk niet anders meer kan. En als het echt allemaal zover is, ben ik 
in ieder geval even van slag, voor ik me helemaal thuis voel in de nieuwe omgeving.

Met de herstructurering van onze geloofsgemeenschappen voor ogen komen die beelden bij mij op. Er moet 
wat gebeuren, voor de een betekent het verhuizen, voor de ander het bestaande huis opknappen en iedereen 
zal aan de situatie moeten wennen. Zijn weg moeten vinden in de ‘nieuwe’ omgeving. Gelukkig blijven er in 
je nieuwe huis altijd herkenningspunten hetzelfde, zodat je nooit helemaal als een kat in een vreemd pakhuis 
bent. In de Paasnacht hoorden we het nog: Jezus Christus is dezelfde, gisteren en heden. Hij is het begin en 
einde. Hij wil het middelpunt van onze gemeenschap zijn en zal ons samen blijven roepen. Het duurt misschien 
even voor we weer bij Hem en elkaar thuis zijn. 

Keuze maken is pijnlijk
Je weet dat het een keer moet. Het aantal mensen dat in een gewone weekendviering in de kerk zit neemt ge-
staag af. Al meer dan 25 jaar ben je een van de jongsten in de kerk. Maar moet het nu al? Kunnen we niet nog vijf 
jaar wachten met kerksluiting? Waarom gun je onze oudere trouwe kerkgangers niet dat ze tot het laatst in hun 
eigen vertrouwde kerk mogen vieren? Op het moment dat ik dit opschrijf doet alleen al het stellen van die vraag 
pijn.
 
Bouwen aan iets nieuws
Los van het feit dat minder pastores  de zorg over al onze parochianen hebben en we het uiteindelijk financieel 
niet volhouden met zoveel kerkgebouwen, zie ik ook het positieve van het vieren op  minder plaatsen. Als ik denk 
aan die momenten dat de kerk wèl vol zit, bij bijzondere vieringen, op momenten dat het koor met dirigent en 
organist alle registers opentrekken om samen te vieren, we samen bidden en zingen, voel ik me echt deel van een 

Uitstellen tot het moet...
Pastor Ben Aarsen

Xaf Hendriksen

Pastor Ben Aarsen

Houd uw brievenbus in de gaten! Op maandag 15 mei verschijnt aan het begin van de avond een extra editie van ons parochieblad De Gabriël 
met daarin belangrijke informatie over de toekomst van het kerkgebouw in uw geloofsgemeenschap en de herstructurering van de parochie!

Xaf Hendriksen (bestuurslid)

gelovige gemeenschap. Wetend dat je over tien jaar met elkaar aan één gebouw genoeg hebt, geeft mij de volle overtuiging dat we nu grote stappen 
moeten zetten in de herstructurering zodat er tijd komt om met elkaar iets nieuws te bouwen waar we jaren samen mee verder kunnen.



Kerkbezoek meer gedaald
Actuele gegevens

In de vorige Nieuwsflits is de grafiek van het kerkbezoek niet goed overgekomen. Dit kwam door het beperkte aantal gegevens en de zwart-wit-
druk. Hier treft u een verbeterde versie aan, waarin tevens meer gegevens opgenomen zijn. De grafiek laat zien dat het daadwerkelijke kerkbe-

Woord van bezinning 

Herstructureren is veel zakelijk regelen. Maar wat er 
ook ‘geherstructureerd’ moet worden, altijd begint het 
bij de erkenning van het gevoel: zo kan het niet langer. 
Die erkenning zet aan tot actie: we moeten iets gaan 
doen. ‘Ins blaue hinein’ werkt dan niet. Je moet weten 
waar je heen wilt. Visie dus. Die is voor ieder ver-schil-
lend. En dan is er maar één oplossing: de weg verken-
nen, samen, met het Evangelie als reisgids! Grafiek 1 - Gemiddeld kerkbezoek in een weekend

Hoe, wanneer, hoe laat?
Op maandag 15 mei worden de resultaten gepresenteerd van het herstructureringsplan. ’s Avonds 
worden de locatieraden geïnformeerd over het plan en de details daarvan. Diezelfde dag is ook de pers 
geïnformeerd en daardoor zullen op 16 mei ook berichten in de media verschijnen. Op 15 mei zal een 
extra uitgave van De Gabriël verschijnen, waarin de hoofdlijnen en conclusies van het herstructurerings-

Wat is er al gemeenschappelijk?
In een opsomming noemen we u graag wat er nu al allemaal gezamenlijk binnen de parochie Gabriël gebeurd: Pastoraal team en bestuur - Structureel 
overleg tussen parochiebestuur, pastoraal team en lokatieraden - Samenwerking en contact met uitvaartvrijwilligers - Bedevaarten naar Keavelaer, 
Banneux en  Lourdes -  Gabriëlmomenten (vieringen) - Kinderwoorddienst - Mariavieringen in mei en oktober - Parochieblad De Gabriël, website, Face-
book - Werkgroepen van doopvoorbereiding, Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel - Gezinsmiddag - Centraal secretariaat - Gebouwenbeleid 
(onderhoud) - PCI - Vastenactie en adventsactie – Weekendrooster - Centraal secretariaat - Participatie in voedselbank en kledingbank – Wijze van vieren 
tijdens allerzielen en oudjaarsavond.  En kijk eens  in uw eigen gemeenschap tijdens vieringen, waar komen de mensen vandaan?  Regelmatig vieren 
mensen uit andere geloofsgemeenschappen met u mee. Kortom: we zijn al op veel fronten Gabriëlparochie! 

Informatievoorziening rond 15 mei

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

plan zijn weergegeven. Mede op verzoek van de klankbordgroep zal die extra uitgave zoveel mogelijk dezelfde avond nog
bezorgd worden bij alle parochianen. Zo hoeft het nieuws niet uit de krant vernomen te worden. Aansluitend zullen in de weken na 15 mei

informatiebijeenkomsten en hoorzittingen worden gehouden. De planning daarvan is:

Datum Tijd Waar? Locatie?
Dinsdag 16 mei 20.00 uur Wehl Zaal Reuring

Woensdag 17 mei 20.00 uur Nieuw-Dijk Zaal Steak’m

Donderdag 18 mei 20.00 uur Didam Zaal Jan & Jan

Vrijdag 19 mei 20.00 uur Stokkum Gildehuis

Zaterdag 20 mei 20.00 uur ‘s-Heerenberg Zaal De Gracht

Maandag 22 mei 20.00 uur Beek Averhof

Dinsdag 23 mei 20.00 uur Braamt Gildegebouw

Zaterdag 27 mei 20.00 uur Zeddam Dorpshuis

Maandag 29 mei 20.00 uur Nieuw Wehl De Horst

Dinsdag 30 mei 20.00 uur Kilder Zaal Teunissen

Woensdag 31 mei 20.00 uur Loil Zaal Lara

Tijdens deze bijeenkomsten zal het herstructureringsplan nader worden toegelicht en zal hierover nader van gedachten en meningen gewisseld worden. 
In de geloofsgemeenschappen waarvan besloten is het kerkgebouw te gaan sluiten zal de bijeenkomst een hoorzitting zijn, zoals vereist in de procedure 
rond kerksluitingen. 

zoek in de afgelopen jaren meer gedaald is dan het KASKI, op basis 
van de tellingen van 2004 - 2008, voorspeld heeft. Wij bevinden 
ons momenteel al beneden het niveau dat voor 2020 is voorspeld.

Samenwerken binnen de parochie H. Gabriël


