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Intensieve periode
Luisteren naar elkaar

Als je deze dagen in het parochiecentrum in Didam moet zijn, dan is het daar een drukte van belang. Er wordt namelijk heel wat bepraat met allerlei 
mensen vanuit alle geloofskernen van onze parichie. Wellicht heeft u zelf ook wel een uitnodiging ontvangen om uw mening te laten horen. Maak 
gebruik van die uitnodiging! Ook als u kritisch bent op de besluiten; juist dan luisteren we graag naar u om toch te kijken hoe we samen de parochie 
Gabriël 2.0 verder vorm kunnen geven. Elke reactie zal gehoord, maar zeker ook beantwoord worden. Wilt u liever persoonlijk ergens op reageren? 
Dat kan ook. Een mailtje of telefoontje aan diaken Theo Reuling is voldoende. Zijn gegevens vindt u onderaan de achterzijde van deze Nieuwsflits.   

De werkgroepen Liturgie en Korenbeleid zijn bezig om met betrokken mensen, onze vrijwilligers,  
te spreken over de toekomst. Allen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De ontmoetingen hebben  
gemeenschappelijk plaatsgevonden, met de dirigenten en organisten persoonlijk. De werkgroepen Liturgie en Korenbeleid hebben de mensen een 
aantal vragen gesteld. Deze gaan over de huidige betrokkenheid, maar ook de toekomstige betrokkenheid. Daarnaast hebben we de vrijwilligers 
gevraagd om drie adviezen te geven. 

Hierbij enkele voorbeelden van de vragen: Blijft uw beschikbaar voor de toekomst? Voor sommigen is dit de aanleiding  om afscheid te nemen van 
hun verantwoordelijkheden als vrijwilliger in de geloofskern, zowel daar waar de kerken gesloten worden als waar ze voorlopig openblijven. 
Waar denkt u zich het beste thuis te voelen? Het parochiebestuur en het pastoraal team gaan niet voor de vrijwilligers bepalen waar hij of zij zich in 
moet gaan zetten.  Geef ons drie adviezen. Moeten we de al jaren bestaande  werkgroepen opheffen en nieuwe werkgroepen creëren? Moeten er 
nieuwe contactpersonen komen, het liefste vrijwilligers uit de geloofskernen waar de kerk zal worden gesloten? Moeten acolieten en misdienaars met 
elkaar een nieuw draaiboek maken om gemeenschappelijk een nieuwe start te maken? 

Deze, en de andere adviezen met een zo’n breed mogelijk draagvlak, zullen worden toegestuurd aan het parochiebestuur en pastoraal team. Een 
boeiend en ingewikkeld proces.  Wij realiseren ons echter dat niet alle door de vrijwilligers gegeven adviezen uitgevoerd kunnen worden. 

Weg naar ‘geloof in de toekomst’
Als bestuurlid had ik, in 2010 na de fusie van de 12 parochies, niet kunnen beproeven dat wij als bestuur in 2017 
genoodzaakt werden met sluiting van kerkgebouwen. Uitgangspunt in 2010 was het creëren van een herberg-
functie, binnen elke geloofgemeenschap, waarbij en waarin het kerkgebouw een bindende en centrale rol zou 
gaan spelen. Een plaats waar mensen elkaar konden ontmoeten, vieren,  verbinden, samen zijn, maar ook een 
plaatst tot verdieping. Prachtig en ook wel realistisch. 

Echter in de loop van de jaren zag ik vooral na het rondje impulsavonden dat de opkomst en betrokkenheid heel 
sterk achter uit liep. Bijeenkomsten waarbij ± 30 parochianen aanwezig waren, waren geen zeldzaamheid. Daarbij 
werden wij als bestuur geconfronteerd met een sterke daling van het kerkbezoek, de afname van sacramenten, 
plus de afname van afscheid- en begrafenissen. Dit waren voor ons signalen dat we het uitgangspunt van de 
herbergfunctie los dienen te laten.

Een inkijkje...
Vanuit de werkgroepen Liturgie en Korenbeleid

Gerrie Gies

Op dinsdag 18 oktober verschijnt de herfst editie van ons parochieblad De Gabriël. Oók met informatie over de herstructurering. 

Gerrie Gies (secretaris bestuur)

We kwamen al heel snel tot de conclusie dat er kerkgebouwen aan de eredienst zouden moeten worden onttrokken. Hierbij realiseerde ik mij dat dit 
heel veel gevoelens en emoties zou oproepen bij de parochianen. Boosheid, verdriet, onbegrip, woede en onmacht zouden zijn heel begrijpelijk zijn.
Samenvattend, alles wat we gedaan hebben is  gericht op ‘Geloof in de toekomst’,  waarin ik mezelf goed kan terugvinden. Hierbij denk ik dan aan het 
enthousiasme en de emotionele belevingen zoals bijvoorbeeld de Gabriëlmomenten, de Driekoningenviering, Hemelvaart en de Gabriëldag. Prachtige 
momenten die gebondenheid, sfeer en devotie bij mij oproepen. Kortom: “Een goede en hoopvolle beslissing deze stap voor ons geloof in de toe-
komst”.



Wat we ook horen
Kritische vragen en opmerkingen

Inmiddels is het vier maanden geleden dat we op 15 mei bekend hebben gemaakt welke kerken 
er binnen nu en twee jaar gesloten zullen worden. Een bekendmaking die verschillende reacties 
teweeg heeft gebracht. Die reacties variëren van onvermijdbaar en begrijpelijk tot verbazing en 
onbegrip en alles waar daar tussen ligt. En alle reacties zijn begrijpelijk en als kerngroep zijn we 
dankbaar dat we deze diversiviteit een reaties ook mogen horen. Het geeft namelijk de betrokken-
heid van u als parochianen aan en dat is fijn om te merken. In deze Nieuwsflitsen leest u veel over 
de stand van zaken en de ontwikkelingen van het proces. Hoewel dit proces van herstructurering 
doorgaat willen we ook stilstaan bij de kritische opmerkingen die we de afgelopen maanden heb-
ben gehoord. 

In de komende uitgave van ons parochieblad De Gabriël staan we uitgebreid stil bij een aantal 
kritiscche vragen en opmerkingen. Denkt u hierbij aan onderwerpen als de vraag waarom juist een 
bepaalde kerk wordt gesloten, vragen rondom de actie Kerkbalans, welke gevolgen kerksluiting 
heeft voor vrijwilligers, maar ook hoe we met de jongeren en de kerk om zouden moeten gaan. 
Maar doen we ook wat met die kritische opmerkingen? Jazeker! Het maakt ons attent op gevoelige 
kwesties en het vraagt om extra aandacht. Maar we kunnen helaas niet alle kritische kanttekening 
honoreren, want dan zou er niets hoeven te veranderen. En dat zou het einde van onze parochie 
betekenen. De Gabriël verschijnt op dinsdag 18 oktober. 

Woord van bezinning 

Van 17 kanten  wordt de toekomst van onze parochie H. Gabriël tegen het licht gehouden. Wat zal het ons brengen? Soms is er al iets van die 
toekomst te zien. Neem de laatste Gabriëldag. In het Evangelie beloofde Jezus: “Jullie”- wij dus - “zullen de hemel open zien”.  Als we erin gelo-
ven, kunnen we er al een glimp van opvangen.  Voor mij was de Gabriëldag zo’n glimp. De veelvormige saamhorigheid van de voorbereiding 
vertaalde zich op die zondag in een echt feest van al-les en iedereen. Laat dat ‘samen’ zich nu maar op vele manieren doorzetten. Het bewijs 
is immers geleverd? Amen!

Herfst editie van parochieblad De Gabriël

Jaar van omvorming
Als parochie H. Gabriël zijn we een klein stukje van de grote Rooms Katholieke wereldkerk. Dat kleine 
stukje heeft de afgelopen eeuw veel groei laten zien, maar moet zich de komende tijd bezig gaan hou-
den met krimp. Het jaar 2018 zal veel veranderingen laten zien. Bij die veranderingen hopen we dat het 
belang van de Blijde Boodschap, zeg maar het geloof van de parochianen, uitstijgt boven gehechtheid 
aan stenen en organisatie. Niet gemakkelijk, want een mens houdt meestal niet van veranderen, maar 
wel noodzakelijk.

We moeten nu een organisatie neerzetten die op de toekomst is afgestemd. Enkele plekken om samen 
te komen en te vieren, maar ook aandacht voor de parochiaan die ziek is of hulp nodig heeft. Die aan-
dacht is een van de hoofdkenmerken van ons kerk-zijn en is altijd hoog gewaardeerd. Ook de samenle-

Het jaar 2018
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ving als geheel vraagt anno 2017 steeds meer om persoonlijke aandacht voor mensen. Dat hebben wij als kerk altijd al
gedaan en moet ook in de toekomst doorgaan. Pastorale nabijheid is dan ook één van de speerpunten. Daar zal menskracht voor nodig zijn.

De vrijwilligers in onze parochie hebben veel taken te vervullen en doen dat met veel toewijding, ondanks hun vaak hoge leeftijd. We zien aankomen dat 
juist door die leeftijd veel vrijwilligers vroeg of laat zullen stoppen. Aanvulling is niet vanzelfsprekend. Daarom zal nadrukkelijk naar het takenpakket ge-
keken worden. Waar kan menskracht en tijd bespaard worden? Waar nu 
hetzelfde in meerdere of op alle locaties afzonderlijk gebeurt, kan dat 
ook op één plek gebeuren voor het geheel? Ook het werkgebied van 
veel activiteiten zal zich niet meer tot de huidige geloofsgemeenschap 
beperken, maar opeens over de hele parochie gaan. Hoe dan verder 
met bijvoorbeeld de contactbladen, websites en dergelijke? Bij veel wat 
ons vertrouwd was, zullen we nu over de grens moeten gaan kijken.

Voor Pasen zal in de kerken die uiteindelijk aan de eredienst onttrok-
ken gaan worden de laatste weekendviering worden gehouden. Maar 
daarmee is het vieren in die kerken nog niet voorbij. Voor bijzondere 
gelegenheden, uitvaarten en dergelijke zal de kerk daarna nog 
gebruikt blijven worden. De laatste weekendviering houdt dus niet 
in dat de kerk dan al dicht gaat! Hoe lang er daarna nog gevierd kan 
worden hangt af van de toekomstige bestemming van het gebouw. 

Een eventueel aanwezige altaarsteen wordt verwijderd bij 
onttrekking aan de eredienst


