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Hard werken aan nieuwe organisatie
Vragen krijgen antwoorden

U heeft in eerdere Nieuwsflitsen kunnen lezen dat de kerngroep van de 17 werkgroepen adviezen heeft mogen ontvangen. Het blijft echter niet alleen 
bij adviezen. Diverse werkgroepen hebben voorstellen gedaan voor nieuwe werkwijzen die passen bij de parochie Gabriël 2.0. Enkele voorbeelden zijn 
de wijze van uitvoering van de Kerkbalans en de stappen die zijn gezet rondom de koren. Maar ook is er inmiddels nagedacht over hoe misintenties 
in de toekomst moeten worden doorgegeven. Een onderwerp waarover velen van u vragen hebben gesteld. In deze Nieuwsflits leest u er meer over. 
Houdt u ook zeker de volgende De Gabriël in de gaten, want ook daarin vindt u weer meer informatie over de herstructurering.  De volgende Nieuws-
flits zal naar verwachting in de maand mei verschijnen. 

Ik schrok best wel toen ik het concept-rooster voor de weekendvieringen na Pasen onder ogen kreeg. 
Een flink uitgedund geheel. Ook mijn eigen aandeel om daarin voor te gaan wordt minder. Dat is de 
consequentie van de herstructurering. U merkt het in de voorgaande zinnen. Zoals bij zoveel mensen 
krijgen ook bij mij veranderingen in eerste instantie een negatieve klank: ‘schrikken’, ‘uitgedund’, ‘minder’. 
Ook ik moet even verder kijken en doordenken. Het doel van alle veranderingen is dat wij, als pastores, 
ook meer tijd krijgen voor taken zoals parochianen nabij zijn. En daar komt ook voor mij meer ruimte en 
tijd beschikbaar. 

Ik moet toegeven dat ik in de afgelopen jaren steeds minder mogelijkheden heb gehad om mensen 
nabij te zijn. Bij meldingen rond ziekte of rond een uitvaart probeer ik parochianen nabij te zijn als 
daarvoor een beroep op mij wordt gedaan. Dat lukt niet naar mijn tevredenheid. Het positieve van de 
aanstaande veranderingen is dat daar meer mogelijkheden voor komen. Zoals een bekend voetbalfilo-
soof ooit eens stelde: elk nadeel heb zijn voordeel. De herstructurering biedt ook kansen. Kansen waar 

Nieuwe tijden
De werkgroep liturgie is gevraagd om met een voorstel te komen voor de week-
endliturgie vanaf 1 april 2018. Omdat de vijf kerklocaties op zondagmorgen vieren 
moet er een nieuwe spreiding van vieringen komen in het weekend. Dit resulteert 
in:

Zaterdagavond 19.00 uur ‘s-Heerenberg en Wehl

Zondagochtend 09.30 uur Didam en Zeddam

Zondagochtend 11.00 uur Beek

Het positieve van verandering
Theo Reuling

Weekendliturgie vanaf 1 april

In parochieblad De Gabriël van 21 maart vindt u meer informatie over de herstructurering van de parochie

we ook op rekenen. Dat een nieuwe tijd ook parochianen uitdaagt om wat nieuws op te pakken. Wij als 
pastores zullen dat persoonlijk waarschijnlijk als eerste merken en oppakken. U mag ons in die zin ook in de gaten houden. Niet dat u op ons moet gaan 
wachten, maar de veranderingen moeten in het doen en laten van het pastoraal team zichtbaar zijn. Ik ga er voor.

Diaken Theo Reuling ofs

Deze adviezen zijn overgenomen door het pastoraal team en bestuur. De onder-
bouwing en argumentatie is in een zeer constructief overleg met de betrokken lo-
katieraden besproken. Niemand zit te wachten op veranderingen van tijdstippen 
en wisselen van dag in het vieren van de liturgie, maar de lokatieraden kunnen  de 
argumentatie begrijpen en hebben ingestemd met de overwegingen die een rol 
hebben gespeeld. In de eerst volgende De Gabriël zullen we u meer vertellen over 
de onderliggende argumentatie en onderbouwing van deze beslissingen. 

Rondom gebouwen
Op oudejaarsavond is er een intentieverklaring voorgelezen 
in de geloofskern van Stokkum. Deze intentieverklaring geeft 
een serieus signaal dat er overeenstemming is bereikt om een 
herbestemming te vinden voor het kerkgebouw, de pastorie en 
het jeugdgebouw in Stokkum. Het is nu aan de dorpsgemeen-
schap om met elkaar deze intentieverklaring daadwerkelijk te 
ondersteunen. De intentieverklaring vindt u op de website. 

Ondertussen heeft het parochiebestuur contacten  in alle zes 
kerklocaties met eventueel geïnteresseerde partijen die het 
kerkgebouw een andere bestemming kunnen of willen geven. 
Dit zijn zorgvuldige en delicate processen. Maar tot op heden 
verlopen ze constructief  en op een zorgvuldige wijze.  Er 
wordt op een openhartige wijze met elkaar gesproken.  Wij als 
parochiebestuur kunnen bij de ambitie blijven dat de kerkge-
bouwen een nieuwe bestemming krijgen in de dorpsgemeen-
schappen. 



Woord van bezinning 
In het gesprek en de discussie over de veranderingen in 
onze parochie komt één woord vaak voor: identiteit. Of 
beter: ‘onze identiteit’. Bedoeld wordt dan: ‘waar blijft 
die?’ De betekenis van het woord ‘identiteit’ raakt altijd 
aan ‘eigenheid’. Dat wat eigen is aan een mens, een 
gemeenschap. Vaak (maar gelukkig niet steeds) blijkt 
het te gaan om ‘laat het maar blijven zoals het is’. Geen 
verandering dus. We houden het bij het oude. In onze 
tijd echter lijkt ‘flexibiliteit’ een dragende eigenschap te 
‘moeten’ zijn van onze identiteit. Dan behoort het tot 
onze ‘eigenheid’ dat we kunnen en willen meebewegen 
in de veranderingen die onze tijd nu eenmaal met zich 
meebrengt. Moge een dergelijke beweeglijkheid ons 
steeds meer gegeven zijn! 

Hoe gaat dat straks met de misintenties?

Vanuit de kerngroep
Er wordt druk gewerkt aan de invulling van de laatste weekendvieringen voor de locaties waar dit speelt. De laatste weekendviering betreft de laatste keer 
dat de reguliere weekendliturgie in een kerk gevierd wordt. Daarna zijn vieringen in het weekend mogelijk, maar dat zullen thematische vieringen zijn rond 
een dorpsgebeuren zoals een schuttersfeest en dergelijke. Doordeweeks kunnen nog afscheidsvieringen of huwelijksvieringen plaatsvinden.

De laatste weekendviering zal een plechtige eucharistieviering zijn, waarbij het gehele pastorale team zal voorgaan. De geloofskern kan het nodige uit de 
kast halen om dit tot een mooie viering te laten worden, want het markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van het dorp. Aan het eind van de 
viering zal het Allerheiligste worden overgebracht naar het Eucharistisch Centrum van de parochie. Aandacht voor vrijwilligers zal er zijn in een ontmoe-
tingsmoment na afloop van de viering of tijdens een aparte vrijwilligersbijeenkomst.

Nieuwe werkwijze intenties

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

De werkgroep Secretariaat en Archivering buigt zich momenteel over de nieuwe werkwijze met betrekking tot de gebedsintenties. Deze werkwijze moet 
ingaan vanaf Pasen, na de laatste weekendviering in de kerken die worden gesloten. Belangrijk daarbij is, dat het voor alle parochianen mogelijk moet 
blijven om lokaal gebedsintenties op te geven. Uiteraard wordt er ook gekeken naar een mogelijkheid om online op eenvoudige wijze een gebedsinten-
tie op te geven en te betalen. 

Hoe gaat alles lopen?
Er gaat het nodige nieuw van start, maar nog niet alles is duidelijk over het hoe en het wat. En dat terwijl iedereen nu graag die duidelijkheid zou wil-
len hebben. Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn zich er terdege van bewust dat die duidelijkheid er moet komen, liefst zo snel mogelijk. 
Maar er moet het nodige op elkaar afgestemd worden. De kerngroep is er hard mee aan het werk. 

De parochiaan die een gebedsintentie wil laten lezen, kan zelf kiezen in welke van de vijf kerklocaties de gebedsin-
tentie gelezen moet worden. Dat hoeft ook niet altijd in dezelfde kerk te zijn. Veel gebedsintenties worden voor een 
deel van het jaar of voor het hele jaar opgegeven. De lokale secretariaten is gevraagd om contact op te nemen met de 
familie die de intentie heeft opgegeven om na te gaan aan welke kerklocatie zij de voorkeur geven. Mocht u binnen-
kort nog niet benaderd zijn, neem dan gerust zelf contact op met het lokale secretariaat om dit te regelen. Zij zullen u 
graag verder helpen. De werkgroep Communicatie bekijkt in welke lokale bladen en/of regionale kranten de gebeds-
intenties moeten worden vermeld, zodat de gebedsintenties van alle geloofskernen gepubliceerd kunnen worden.
We ontkomen er niet aan om de werkwijze rondom gebedsintenties wat te wijzigen om het werkbaar en overzichtelijk te houden. In de volgende editie 
van De Gabriël zal de nieuwe werkwijze worden gepubliceerd. Het zal voor ons allen even wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat we met elkaar 
een goede en werkbare werkwijze zullen vinden.

Laatste weekendviering
De datum van de laatste weekendviering in Braamt 

is bekend. Dit is zondag 6 mei 2018 om 09.30 uur

Locatieraad stopt en gaat door
De locatieraad stopt. Dat is het beeld dat veel parochianen voor ogen hebben. Enerzijds klopt dat. In de nieuwe organisatie zullen we geen gebruik meer 
maken van de locatieraad als zelfstandig onderdeel in onze parochie. Maar anderzijds gaat het werk wél door. Het werk dat gebouwenbeheerders, pen-
ningmeesters, pastoraatsgroep en kerkhofbeheerders deden, moet ook in de nieuwe organisatie gedaan worden. Het verschil is dat het overleg per vak-
gebied voor de parochie als geheel plaats gaat vinden. Dat bespaart het pastoraal team en het bestuur een groot deel van de tijd die nu nodig is om met 
locatieraden op lokaal of clusterniveau te overleggen.

Wie gaat dat werk zo dadelijk doen? Dat kunnen de mensen zijn die het nu ook doen, maar zeker ook nieuwe krachten. Aan de huidige locatieraden in de 
geloofskernen wordt de vraag voorgelegd om parochianen voor te dragen die de verschillende functies in willen gaan vullen. Na hun benoeming krijgen 
we zo een stuk van de nieuwe organisatie rond. De penningmeester van het parochiebestuur zal vervolgens jaarlijks enkele keren overleggen met de bud-
gethouders van de geloofskernen, voor gebouwenbeheer en kerkhoven op gelijke wijze, en het pastoraal team zal meerdere keren per jaar overleggen met 
de coördinatoren pastoraat uit de geloofskernen. Zeker voor het pastoraat zullen in de geloofskernen meerdere personen nodig zijn om de taak goed uit te 
kunnen voeren. Bij het eindpunt van de locatieraden in hun huidige vorm wordt op zaterdag 21 april tijdens een bijeenkomst stil gestaan. 

Onze koren
We hebben een kinderkoor in de parochie! SamSam Nieuw-Dijk. Zij zullen hun repetitie-
ruimte in principe in Nieuw-Dijk behouden. Vier keer per jaar verzorgen zij vieringen in 
de kerklocatie Didam, waarvan twee familievieringen op zondagmorgen 9.30 uur. Een 
bescheiden begin, maar niet zonder ambitie. Er zingen op dit moment zo’n 10, ontzettend 
enthousiaste, kinderen mee. Wellicht iets voor uw kleinkind of zoon/dochter? Geef uw kind 
op! Mail voor vragen of informatie Marijke Leijzer via kerngroep@parochiegabriel.nl.    

De gemengde koren uit Nieuw-Dijk en Nieuw Wehl zullen als zelfstandige koren doorzin-
gen. Er zijn afspraken gemaakt, rekening houdend met de wensen van de koren, om in het 
jaar 2018 te onderzoeken en te ondervinden hoe een en ander zal verlopen. Maar de aftrap 
is boeiend en veelbelovend. De gemengde koren uit Wehl (18 leden) en Nieuw Wehl (22 
leden) zullen vanaf de Goede Week gezamenlijk optrekken. Dat wordt samen zingen, onder 
bezielende leiding, met gemeenschappelijke passie voor de muziek. Een nieuw begin, een 
‘nieuw geluid’.  Een geweldig voorbeeld van samen de toekomst een gezicht geven! 


