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2018: bouwen aan de nieuwe parochie
Samen optrekken

In een eerdere Nieuwsflits hebben we al eens gesproken over het ‘bouwen aan een geloofsgemeenschap’. Maar voordat je kan bouwen ga je eerst nog 
eens goed naar de bouwtekening kijken om een planning te maken en om mensen, bouwers,  erbij te betrekken. Dat is met name wat er het afgelopen 
jaar is gebeurd. En hoe! 2018 zal meer een jaar van echt bouwen worden. En daaraan zullen we allemaal, alle 11 geloofskernen én de parochianen, ons 
steentje bijdragen. Samen zullen we daarin blijven optrekken om het doel van de herstructureing te realiseren; ons geloof in de toekomst. Blijf ons 
daarin volgen, en lees ook in deze ‘Nieuwsflits’ over de stappen die zijn en worden gezet.  Ook in 2018 zullen we u met deze Nieuwsflitsen, maar ook 
met artikelen in De Gabriël, blijven informeren over dit omvangrijke en ingrijpende proces.  

Woorden die passen bij de dagen rond Kerstmis 
en de jaarwisseling. Welbehagen voel je als je 
weet, nee ervaart (ook al is het maar voor even) 
dat je op je plaats bent. In dit leven, op deze 
plek, in deze tijd. Je bent er en het is goed. Wel-
behagen is een verbindend gevoel. Het maakt je 
open en daardoor ga je je als vanzelf nog meer 
richten op wat goed gaat; op het leven, op de 
kracht, op de verbondenheid, op wat mooi is en 
helend.

Ik kan mij echt voorstellen als u nadenkt over 
het afgelopen jaar in de parochie H. Gabriël dat 
u de ervaring van welbehagen helemaal niet 
kent! En dat u er een onbehagelijk gevoel aan 
over heeft gehouden of wellicht nog heeft. 

Andere tijden: figuurlijk en ook letterlijk
De werkgroepen komen zo langzamerhand met hun adviezen naar de kerngroep. Uit al die verschillende adviezen moet uiteindelijk een sluitend en 
werkend geheel voor de toekomst gesmeed worden. Enkele veranderingen beginnen zich al duidelijk af te tekenen. Deze veranderingen vinden plaats 
vanuit de gedachte dat we met zijn allen één parochie zijn en dat ook in gezamenlijkheid willen beleven en vieren.

Er zal geschoven moeten worden met dagen en tijden waarop we vieren. Alle vijf kerken waar we in het weekend blijven vieren, doen dat nu op zon-
dag. Voor een goede verdeling over het weekend zullen er toch minstens twee naar de zaterdagavond gaan. Ook de tijden op zondag zullen niet voor 
alle kerken zo blijven omdat we ook proberen te compenseren voor wat nu verdwijnt. Aan de verschillende koren is de vraag voorgelegd hoe ze de 
toekomst zien en hoe zij daar zichzelf een rol in zien vervullen. Er blijven veel meer koren actief dan wij aan kerklocaties overhouden. Dat betekent dat 
in verschillende kerken zingen en ruimte maken voor een ander koor in de nabije toekomst de regel zal worden.

Ook de berichtgeving zal veranderen. Als we als één parochie willen communiceren met de parochianen en naar buiten, zullen we ook van uniforme 
berichtgeving in onze parochie gebruik moeten maken. Als bijvoorbeeld iemand uit Kilder de misintenties in Wehl gelezen wil hebben en iemand uit 
Stokkum in Beek, dan moet dat bij de informatievoorziening op alle vier de plekken zichtbaar zijn. Onze huidige vormen sluiten daar nog niet bij aan.

Er is nog veel te doen, maar dat het anders gaat worden is al wel zeker.

Welbehagen..... onbehagen!?
Gevoelens van verbinding

Vanuit de kerngroep

De volgende ‘Nieuwsflits’ zal in het weekend van 10 en 11 februari 2018 verschijnen. 

Toch hoop ik dat uw persoonlijke relatie tot God uw 
leven mag blijven inspireren. En dat u uw geloofs-
leven samen met anderen in de parochie H. Gabriël 
wilt blijven delen. God zal de deur naar ons hart  niet 
sluiten. 

Er bestaat een gezegde: “Gelukkige mensen maken 
geen geschiedenis”. Geen ruzie, geen oorlogen, geen 
boeken over onvervulde verlangens. Het klinkt niet 
spectaculair. Maar laten wij samen in de parochie H. 
Gabriël deze geschiedenis van gelukkige mensen 
gestalte geven in onze geloofskernen en persoon-
lijk leven.  Dan ontstaan vrede en welbehagen. Een 
Gezegend 2018! 

Pastoor Jurgen Jansen 



Woord van bezinning 
December, maand van donkere dagen én van terugkerend licht, maand van Advent en Kerstmis en, tenslotte, de maand van de jaarwisseling. De-
cember geeft het tijdstokje door aan januari. Deze eerste maand van het jaar dankt z’n naam aan de Romeinse God Janus. Hij is de god van begin 
en eind, van openen en sluiten. In de kunst wordt hij afgebeeld met twee gezichten. Hij kijkt terug én vooruit. Zo mogen we hem zien als waak-
zaam. Hij behoudt het goede van wat geweest is en wendt het aan opdat de toekomst vruchtbaar wordt. Daartoe inspireert hij mensen. Mogen 
we hem -net als onze Christus- zien als een geschenk uit de hemel?

Een stap in een proces

Werkgroepen komen tot advies
U heeft eerder al kunnen lezen dat medio december vele werkgroepen advies hebben uitgebracht met betrekking tot nieuw te volgen beleid. Om daar 
wat meer ‘gevoel’ bij te krijgen geven we u hierbij een ‘inkijkje’ vanuit de werkgroepen Korenbeleid en Kerkbijdrage.

In december hebben alle koorbesturen van onze  koren een aantal voorstellen gekregen om in de toekomst van de parochie Gabriël te blijven zingen.
Betreffende onze gemengde koren kunnen we u al het volgende inkijkje geven:  de koren zijn koren van de parochie Gabriël geworden. Dit zal in de toe-
komst gaan inhouden dat koren op verschillende plaatsen in de parochie zullen gaan zingen. In 2018 kan het voorkomen dat uw vertrouwde koor zingt 
in één van de andere vijf kerken die vooralsnog open blijven. En dat in uw kerk een ander gemengd koor zingt uit een andere geloofskern. Een boeiend 
proces, een ‘uitje’ voor onze eigen koren in de parochie. 

In 2018 zullen verschillende koren samen het paastridiuum gaan verzorgen. Begin 2018 zullen pastores met de diverse dirigenten gaan overleggen 
om het programma van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de paaswake samen te stellen. Dat wordt prachtig! Zoals het er nu naar uitziet zullen twee 
koren samen als één koor verder gaan. In goed overleg met de huidige dirigenten en organisten zijn goede werkafspraken en verantwoordelijkheden 
afgesproken. Een prachtig voorbeeld van samen blijven zingen. 
 
In de toekomst zullen er momenten zijn voor  alle gemengde koren ; waarin ontmoeting en samen zingen van nieuw repertoire de aandacht krijgt. 

Laatste weekendviering
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Gevoelsmatig wordt het moment van de laatste weekendviering ervaren als ‘de kerk gaat dicht’.  Toch kan na de laatste weekendviering nog veel gevierd 
worden in de kerk. Met de laatste keer dat in het weekend de liturgie gevierd wordt, wordt alleen afscheid van die specifieke functie van de kerk geno-
men. In het weekend zullen in die kerken dan ook geen reguliere vieringen of samenkomsten zijn. Het vieren van de weekendliturgie vindt dan uitslui-
tend in de kerken van Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam plaats. Dat zijn dan de momenten en plaatsen waar de parochianen van de parochie 
H. Gabriël samenkomen in het weekend.

Toch kan er nog op vele momenten gevierd worden als 
dat nu ook al de praktijk is. Hierbij is te denken aan:
o Avondwaken, afscheids- en uitvaartvieringen;
o Carnavals- en schutters- dan wel kermisvieringen;
o Huwelijksvieringen;
o Gebedsvieringen bij Allerzielen, Sint-Maarten of 
    Palmpasen (kinderviering met palmpaasoptocht).

In januari zullen de pastores Aarsen en Van der Ploeg contact opnemen met de locatieraden om te overleggen over de invulling van die laatste weekend-
viering. Het zal in ieder geval een plechtig moment zijn, want we nemen afscheid van een van de belangrijkste functies van een kerkgebouw.

‘Inkijkje’ in beleid

Korenbeleid

Kerkbijdrage
In januari 2018 krijgt u een enveloppe in de brievenbus met daarin een folder die betrekking heeft 
op de jaarlijkse kerkbijdrage. Iedereen in de parochie H. Gabriël krijgt dezelfde folder; met een over-
zicht van jaarrekening en begroting voor het komende jaar, voorzien van een korte toelichting. In de 
toekomst gaan we op deze wijze verder. Allen één gemeenschappelijke folder. We zijn één parochie. 
U kunt dus zien waar uw bijdrage naar toe gaat. Zij gaat óók naar de geloofskernen waar de kerken 
zullen worden gesloten. Om gelovigen daar de mogelijkheid te bieden om een lokaal secretariaat te 
blijven behouden, om kleine ontmoetingen van geloof en overleg te geven. 

Naast bovengenoemde gaat uw bijdrage naar vrijwilligers om onze geloofskernen te blijven onder-
steunen door toerusting en vorming. Om materiaal voor advents- en vastenactie te blijven facilite-
ren. Uw bijdrage gaat naar onderhoud van gebouwen. Om pastores te betalen. Om het geheel van 
het pastoraat te blijven ondersteunen. Om ‘geloof in de toekomst’ in onze parochie in de catechese, 
de diakonie en de liturgie gestalte te blijven geven.

Uw bijdrage blijft onmisbaar! 


