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Concrete data bekend
Een volgende fase

Het moment waarvan we allemaal wisten dat het een keer zou komen; het bekend maken van data die het proces van kerksluiting concreet maken. 
In deze Nieuwsflits leest u de data van de laatste weekendvieringen in de te sluiten kerken. Tegelijkertijd leest u ook wat er dan nog wél mogelijk is 
in deze kerken. Want, zoals u weet, het kerkgebouw verliest pas zijn kerk-functie op het moment dat het aan de eredienst wordt onttrokken. Wilt u 
reageren op deze Nieuwsfllits? Een mailtje of telefoontje aan diaken Theo Reuling is voldoende. Zijn gegevens vindt u onderaan de achterzijde van 
deze Nieuwsflits.   

God is in elke kerk
Het was voor mij geen verrassing om te horen dat we als parochie H. Gabriël de komende jaren kerkgebouwen 
zouden moeten sluiten en ik geloof dat dat voor velen geldt die als kerkbezoeker, vrijwilliger, bestuurder of op een 
andere wijze betrokken is bij onze parochie. Op het moment dat je je realiseert dat het zes kerken betreft moet je 
toch even slikken.... Het zijn gebouwen waar mensen zich mee verbonden voelen, waarin ze bepalende momen-
ten in hun leven hebben gevierd. Ik denk aan een doop, rouw en trouw. Dat doet pijn. Voor u die deze verbonden-
heid ervaart, maar ook voor mij als relatief jong gelovige. Net als u zie ook ik steeds minder mensen in de kerken 
en al helemaal niet van mijn eigen leeftijd of jonger. En toch heb ik geloof in de toekomst. 

Waarom? Omdat ik de overtuiging heb dat er altijd ruimten, plekken en andere ontmoetingen zijn om het geloof 
te beleven. En natuurlijk spreekt de ene ruimte, kerk, je meer aan dan een andere, maar de essentie is dat ik er de 
nabijheid van God kan beleven. En dat kan naar mijn mening in elke kerk of bij elke samenkomst van gelovigen. Ik 
hoop van harte dat iedereen binnen de parochie H. Gabriël die plek mag vinden. En aan de andere kant dat we

Augustine van Ree

Op dinsdag 5 december verschijnt de kersteditie van ons parochieblad De Gabriël. Oók weer met informatie over de herstructurering. 

Augustine van Ree (communicatie)

zoekende mensen met open armen ontvangen op voor hun nieuwe plekken. Want de God die daar aanwezig is, is geen andere dan de God die aan-
wezig is in de te sluiten kerkgebouwen. En het blijven voelen van de aanwezigheid van die God gun ik ons allemaal!

Op verzoek van het parochiebestuur en het pastorale team zijn de 
lokatieraden met een voorsteldatum gekomen voor de laatste week-
endviering. Dit zijn: Stokkum zaterdag 10 maart, Nieuw Wehl zaterdag 
17 maart, Loil zondag 18 maart, en Nieuw-Dijk zaterdag 24 maart. Voor 
Kilder wordt op korte termijn de datum vastgesteld en bekend gemaakt. 
In Braamt zal in mei 2018 de laatste weekendviering plaatsvinden, dit zal 
nog in overleg met de lokatieraad en pastor De Vreeze worden gecom-
municeerd.

Na de laatste weekendviering is het tot uiterlijk mei 2019 nog moge-
lijk om enkele sacramentele vieringen te houden. Denk hierbij aan de 
uitvaartliturgie, in welke vorm dan ook, aan de carnavalsviering, de 
kermisviering of schuttersviering. Er kan dan ook nog worden getrouwd 
in de kerk. Dit is mogelijk omdat de kerk als gebouw zijnde nog niet aan 
de eredienst is ontrokken. Uiterlijk mei 2019 zal het kerkgebouw aan de 
eredienst worden ontrokken. Dan is het kerkgebouw geen ‘heiligdom’ 
meer. De eventueel aanwezige altaarsteen wordt verwijderd, de Gods-
lamp wordt gedoofd en het tabernakel blijft leeg.  

Daarna krijgt het gebouw een ‘profane’ bestemming, als bijvoorbeeld een 
dorpshuis.  Dat is ook het moment dat er geen sacramentele vieringen

We kunnen u melden dat er rondom de meeste kerklokaties ontwik-
kelingen zijn. Vanuit het parochiebestuur zijn Xaf Hendriksen en Henk 
Otten in contact met lokatieraden, stichtingen of andere geïnteresseer-
den. Dit vanuit één gemeenschappelijk doel: de haalbaarheid om de 
kerkgebouwen en pastorieën, weliswaar met een andere bestemming,  
te behouden voor de dorpsgemeenschap. 

Geen enkel proces is hetzelfde, de ene kerklocatie is verder dan de 
andere. In alle zes geloofskernen wordt gesproken over de toekomst 
van de te sluiten kerken en pastorieën. Tegelijkertijd zowel een span-
nend als een boeiend proces. We hopen dat de uitkomst zal zijn dat alle 
gebouwen een goede herbestemming vinden in de dorpen. We staan 
als parochie H. Gabriël positief in dit proces, ons realiserend hoe pijnlijk 
de beslissingen zijn voor de gemeenschappen zelf. 

Laatste weekendvieringen
Data bekend

Ontwikkeling kerkgebouwen

meer gehouden kunnen worden. Wél blijft het mogelijk om gebedsmo-
menten te houden, bijvoorbeeld bij ontmoetingen van KBO, de Zon-
nebloem of een seniorenmiddag. Het gebouw moet daar dan uiteraard 
nog wel voor geschikt zijn.  



Klankbordgroep opnieuw bijeen
Waardevolle bijeenkomsten 

In het proces, waar we als parochie zitten, komen we kwesties tegen waar we graag de mening van ervaringsdeskundigen over horen. Hiervoor is de 
klankbordgroep in het leven geroepen. Hierin hebben vanuit elke geloofsgemeenschap twee personen deel.

Zo heeft de klankbordgroep een echte klankbordfunctie voor bestuur en team om concreter idee te krijgen bij de invulling voor de toekomst.

Woord van bezinning 

Ik heb een nieuwe computer. Het betekent re-organiseren en, ja ja, herstructureren. Onhandig, lastig, tijdrovend. Ontdekken, dat er veel nog 
‘zo maar’ op de oude harde schijf stond. Dat vraagt beslissingen nemen: voldoet het oude nog of…? Opruimen en opnieuw instellen. Auto-
matisch trek ik de vergelijking met onze parochie. We hebben Gabriël1.0. We krijgen Gabriël 2.0. Dat vraagt om een nieuwe instelling: inves-
tering, slikken, diep ademhalen soms, iets willen wagen en aandurven, loslaten. Maar het levert ook wat op: frisse energie, nieuwe contacten 
en mogelijkheden, ruimte. Al met al de moeite waard! 

Goede raad en waardevol advies
De werkgroepen Liturgie en Korenbeleid hebben ondertussen met betrokkenen  ontmoetingen georganiseerd en gesprekken gevoerd. Wellicht bent u 
één van die vrijwilligers die heeft meegedacht over de toekomst van de parochie.  In elke ontmoetingen kwamen constructieve adviezen op tafel waar-
van we er graag een aantal met u delen:

•   Zorg voor eenduidigheid, zodat vrijwilligers weten waar ze mee af zijn;
•   Maak duidelijk dat we met zijn allen iets nieuws beginnen, niet alleen 
    voor de vrijwilligers in de geloofskernen waar de kerk zal worden gesloten
•   De vraag om toerusting en vorming;
•   Zorg voor een goede kennismaking met elkaar;
•   Heb aandacht voor werving voor nieuwe vrijwilligers;
•   Zorg voor ontmoetingen gedurende het jaar, ontmoetingen van evaluatie 
    en plannen voor de toekomst;
•   Zorg voor een aanspreekpunt voor elke werkgroep in de parochie;
•   Een open houding van een ieder; 
•   Zorg voor goede communicatie. 

Ontmoeting met vrijwilligers
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Meerdere malen kwam het advies om voor een goed afscheid van vrijwilligers die willen stoppen te zorgen. Er zijn vrijwilligers die hebben aangegeven te 
willen stoppen, zowel in de geloofskernen waar de kerk zal sluiten als in de kernen die open blijven. Het parochiebestuur en het pastoraal team hebben 
met alle lokatieraden afgesproken dat de lokatieraden zélf het ‘afscheid’ van vrijwilligers zullen organiseren. Het moment en de gelegenheid zal de lokatie-
raad met de vrijwilligers communiceren. Naast de vrijwilligers die stoppen hebben diverse vrijwilligers aangegeven dat ze zich willen blijven inzetten voor 
de parochie ondanks het sluiten van het hun vertrouwde kerkgebouw. Prachtig!

In oktober kwam deze klankbordgroep voor de vierde maal bijeen. Gesproken is toen over het nabij zijn 
van onze parochianen bij alles wat hen overkomt. Er is aandacht voor onze zieken, nabestaanden en men-
sen in nood. Dit moet in stand blijven, ook als de structuur van onze parochie wijzigt. Welke mogelijkhe-
den hebben we? Deze vraag was altijd al belangrijk door de ontkerkelijking, maar wordt nog belangrijker 
als de herstructurering doorgevoerd wordt.

Een ander punt dat aan de orde kwam was het korenbeleid. We kennen een verscheidenheid aan koren. 
Door de herstructurering kiezen enkele koren er voor om te stoppen of enkel nog te zingen als zich iets 
aandient in hun kerk. Andere koren gaan door en sommigen ook expliciet voor de gehele parochie. Dat 
vraagt om veel afstemming. Maar vooral ook harmonisering, dat wil zeggen het gelijktrekken van alle 
regelingen en afspraken. Met de klankbordgroep zijn een aantal situaties doorgesproken rond roosters, 
salariëring, bijdragen Ceciliafeesten, etc., om zo ideeën op te doen over hoe daar mee verder te gaan.


