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Bouwen aan een geloofsgemeenschap
Doel van de herstructurering

In de extra editie van De Gabriël heeft u gelezen over de herstructurering van de parochie H. Gabriël. Door middel van deze en nog volgende ‘Nieuws-
flitsen’ houden we u op de hoogte van de stappen die in het proces van herstructurering worden gezet. Het besluit is één stap, de volgende stappen 
die tot uitvoering zullen leiden zijn net zo belangrijk. Maar bij elke stap die er wordt gezet houden we ons telkens één doel voor ogen: bouwen aan een 
geloofsgemeenschap in onze regio. In de overtuiging dat er steeds mensen zullen zijn die behoefte kennen en hebben om in gemeenschap of in kleine 
groepen het Evangelie te willen verstaan als hoop en houvast voor hun persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Het proces van herstructureren is 
daarop gericht; voor ons geloof in de toekomst. Blijf ons daarin volgen, lees in deze ‘Nieuwsflits’ over de stappen die worden gezet.   

Ondertussen hebben alle hoorzittingen en informatieavonden in de parochie plaatsgevonden. Zonder uitzondering 
waren het intense, betrokken en emotionele avonden. De avonden, de een wat drukker bezocht dan de ander, zijn 
met respect en waardigheid verlopen. Bij elke ontmoeting is er een Powerpointpresentatie  gegeven door diaken 
Theo Reuling namens het parochiebestuur (deze kunt u vinden op de website van de parochie). De vragen en reacties 
op deze presentatie waren verschillend van aard en toon. Tijdens de hoorzittingen ging het vooral over: de leefbaar-
heid van het dorp, van wie is de kerk, welke herbestemming kan het gebouw krijgen, wat gebeurt er met het kerkhof, 
wat is er nog mogelijk na maximaal twee jaar als de kerk definitief dicht gaat? 

Officiële procedure kerksluiting
In de geloofskernen waar voorgenomen is om de kerk te gaan sluiten zijn hoorzittingen gehouden. Dit is een officiële stap in de 
procedure van het bisdom om uiteindelijk tot het onttrekken aan de eredienst over te kunnen gaan. Deze procedure kent 17 stap-
pen, waarvan de hoorzitting stap nummer vijf is. Van de hoorzittingen is een verslag gemaakt en aan het eind van de bijeenkomst 
voorgelezen en geaccordeerd. Op die wijze hebben de aanwezigen ingestemd dat wat is vastgelegd ook daadwerkelijk gezegd 
is. Dit verslag is via de locatieraad verkrijgbaar. Tot 1 juli 2017 bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bij het parochiebestuur in te 
spreken, bezwaar te maken of alternatieven aan te reiken.
 
De volgende stap in deze procedure is het verzoek van het parochiebestuur aan de bisschop om de kerk aan de eredienst te ont-
trekken. Zoals we hebben toegelicht, zal dat gebeuren wanneer de kerk overgaat in andere handen. Het moment dat de parochie 
het eigendom van het kerkgebouw overdraagt aan de nieuwe eigenaar zal ook het moment zijn dat het aan de eredienst wordt 
onttrokken. Dan zal het geen kerk meer, maar uitsluitend een gebouw zijn. 

Los van deze stap gaat uiterlijk over twee jaren de deur van de kerk op slot. We hopen dat in het komende jaar, vanaf nu, vanuit de 
dorpsgemeenschappen initiatieven naar voren komen die het gebouw een bestemming voor het dorp kunnen bieden. Is daar over 
een jaar nog geen zicht op, dan zal het parochiebestuur zelf actie ondernemen om het gebouw aan derden over te dragen. 

Betrokken en emotionele avonden
Informatieavonden en hoorzittingen

Procedure van 17 stappen

Dinsdag 27 juni verschijnt de reguliere uitgave van parochieblad ‘De Gabriël’, met daarin eveneens aandacht voor de herstructurering. 
De volgende ‘Nieuwsflits’ zal in het weekend van 26 en 27 augustus verschijnen. 

Tijdens de informatieavonden was het vooral zoeken naar en het vinden van wegen; op welke wijze wij met elkaar de toekomst gaan bepalen. Welke 
plek neemt een ‘nieuwe parochiaan’ en een ‘nieuwe vrijwilliger’ in? Duidelijk is geworden dat, ook voor de geloofskernen waar vooralsnog de kerk 
open blijft, niets bij het oude blijft. De komende tijd zullen we met alle betrokkenen deze weg moeten gaan. Niemand daarvan heeft het draaiboek of 
protocol klaar liggen. Maar in en met de werkgroepen en adviesgroepen die nu worden geformeerd, zullen we onze weg daarin gaan ontdekken. Vanaf 
begin juni tot en met eind 2017 zullen velen met dit proces doende zijn om daarna tot adviezen te komen. In deze 17 werkgroepen hebben pastores, 
bestuursleden en vrijwilligers zitting. 

Van elke hoorzitting en informatiebijeenkomst is een verslag gemaakt, een weergave van datgene wat is besproken. Deze is beschikbaar bij uw lokale 
secretariaat. Zo willen met vertrouwen en  met ‘Geloof in de toekomst’ werken aan onze parochie en gelovig leven.  



17 werkgroepen gaan van start
Deze maand starten 17 werkgroepen en adviescommissies om de nieuwe situatie waarin onze parochie terecht komt te doordenken en vorm te 
geven. In de extra uitgave van De Gabriël van 15 mei stonden ze allemaal vermeld. Het gehele werkveld van de parochie komt hierbij aan bod. 

Woord van bezinning 
Op 15 mei zaten we met z’n allen in de Gabriëlzaal. Je voelde de spanning van allerlei emoties: teleurstelling, verdriet, boosheid, onbegrip, 
vreugde, blijdschap, opluchting, onzekerheid… Spanning, want vreugde en verdriet lagen zo dicht bij elkaar! Pastor Aarsen opende de avond. Hij 
haalde de profeet Jesaja aan: “Blijf niet staren op wat vroeger was. Ik ga iets nieuws beginnen, ziet gij het niet?” (Jes. 43, 18-19). Blijf niet staren… 
Een aloude levenswijsheid. Terugkijken is niet verkeerd, maar dat blijven doen wel. Een moeilijke opdracht, voor alle gemeenschappen! In verdriet 
niet terugkijken, ik geef het je te doen. In vreugde vooruitkijken lijkt makkelijker, maar de toekomst is zo onzeker. Wat vraagt die toekomst van 
ons? Hoe het ook is, we moeten het ermee doen. Ik geloof, dat God met onze Gabriëlparochie iets nieuws wil beginnen. Op vele terreinen is het er 
al. Laten we het gaan zien, in openheid naar elkaar!

Gabriëlkoor tijdens Hemelvaartsviering

Vieren in een gesloten kerkgebouw
Vele mensen vragen zich af “Wat kan er nog wél als de kerk definitief dicht gaat?” Op dat moment is het 
kerkgebouw niet meer van de parochie. De nieuwe eigenaar is beheerder van het gebouw. Zij gaan over 
de beschikbaarheid van het gebouw. Het structurele aanbod van vieringen onder verantwoordelijkheid 
van de parochie houdt op te bestaan. Het heeft dan de status gekregen als zijnde een gebouw zoals 
een zalencomplex of als een dorpshuis. Het is aan de ‘Goddelijke eredienst onttrokken’. Het structurele 
aanbod van sacramentele vieringen houdt op (geen doop, huwelijken, uitvaarten met eucharistie of  
communie meer).  

Toch maakt het huidige  parochiebestuur en pastoraal team  op deze algemene regel enkele uitzonderin-
gen. Afscheidsdiensten kunnen in een woorddienst plaatsvinden, die kunnen worden voorgegaan  door 
vrijwilligers en pastores, zoals in een crematorium. Ook  momenten die zo verbonden zijn met het dorp: 

Kerk blijft open, maar verandert wel
Vijf kerken blijven voorlopig open. We vernemen dat dit op die locaties vaak een zucht van verlichting heeft gegeven. Einde aan een spannende periode. 
Maar tegelijkertijd ook het begin van een nieuwe spannende periode. Want, zoals de eerste zin van deze tekst al aangeeft, het openblijven is maar 
voorlopig gegarandeerd. De aantallen kerkbezoekers zijn al jaren dalend en die daling zal de komende jaren doorzetten. In het herstructureringsplan 
staat een verwachting voor over tien jaren. Dan zullen waarschijnlijk nog zo’n 250 tot 300 parochianen in de weekenden de kerken bezoeken. Daarvoor 
hebben we geen vijf kerken meer nodig. Hier is op de informatiebijeenkomsten en hoorzittingen nadrukkelijk ingegaan. Achteroverleunen is er zeker 
nog niet bij.

Tegelijkertijd zijn de kerken die open blijven bestemd voor de gehele parochie. Het lijkt weer een beetje op de situatie van ruim 130 jaren geleden, pas 
vijf generaties geleden. Toen telde het gebied van de parochie Gabriël maar vier katholieke kerken: Beek, Didam, Wehl en Zeddam. Uit deze vier zijn alle 
andere kerken en parochies geboren door het ontstaan en uitgroeien van de omliggende dorpen en de toename van het aantal parochianen. We maken 
nu een omgekeerde beweging mee. Hoe kunnen de openblijvende vijf kerken opnieuw een functie vervullen voor de gehele parochie? In gezamenlijk-
heid zullen deze kerken open en gastvrij moeten zijn voor alle parochianen die in een kerk willen vieren en voor vrijwilligers die in of rond dit kerkge-
bouw een functie willen vervullen. Een flinke uitdaging voor de boeg.

Wat als de kerk aan de Goddelijke eredienst is onttrokken?
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sacramentsprocessie (Loil en Nieuw Wehl), schuttersviering, carnavalsviering, opening van het seizoen van bijvoorbeeld KBO of vrouwenvereniging, 
ziekendag. Elke geloofskern kent een aantal van deze momenten. Deze worden afgestemd met het pastoraal team en de coördinator pastoraat van de 
geloofskern. Voor deze vieringen blijven vrijwilligers en pastores beschikbaar.  Op deze wijze kunnen we, ondanks de pijn van het sluiten van kerken, een 
stukje katholieke presentie in de geloofskern behouden. 

Want er zijn de nodige veranderingen voorzien. Hoe gaat dat in de praktijk werken als je 
één parochie wilt zijn? Hoe gaat dat werken als je uiteindelijk naar één ledenadministratie 
toe gaat, waarbij parochianen toch hun voorkeur voor een bepaalde kerklocatie aan willen 
geven? De groepen gaan dit het komende half jaar doornemen met alle vrijwilligers die 
momenteel met dat betreffende werkonderdeel doende zijn. Zo kan iedereen zijn inbreng 
leveren voor de toekomst van onze parochie. Dat laatste is wel uitgangspunt: we maken 
een plaatje voor de toekomst en dat ziet er anders uit dan de som van alles wat we nu heb-
ben. 

Als voorbeeld kunnen we de koren noemen. We hebben momenteel meer dan 20 koren in 
onze parochie en straks maar vijf kerken om te vieren. De adviescommissie ‘koren’ zal een 
ronde langs alle koren maken om te inventariseren hoe de koren daar zelf over denken, 

Begin van iets nieuws

wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Dirigenten en organisten zullen hierbij zeker een aandachtspunt zijn. De resultaten van deze inventarisa-
tie zullen komen te liggen naast het gewenste rooster van vieringen, zowel wat betreft het soort viering als wat dag en tijdstip van vieren betreft. 
Hopelijk is daar dan een mooi geheel van te maken.


