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SAMENVATTING 
De situatie van vandaag vraagt om een herstructurering van de parochie H. Gabriël. Dit is nodig om 

in de toekomst zichtbaar te blijven. Stappen hiervoor waren al aangekondigd in de beleidsnota ‘Ge-

loof in de toekomst’ uit januari 2017. De nota die u nu leest geeft weer langs welke weg we deze 

herstructurering willen gaan doen. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de afwegingen die 

ten grondslag liggen aan de ingrijpende maar noodzakelijke keuzes. De veranderingen bieden ook 

kansen: in dit plan geven we aan hoe we de komende jaren samen verder gaan vanuit één gezamen-

lijke missie die net als het beleidsplan het leidende thema heeft: ‘Geloof in de toekomst’. 

Waar staan we nu? 

De parochie H. Gabriël bestaat uit de katholieke kerken die liggen in de burgerlijke gemeentes Mont-

ferland, Doetinchem, Zevenaar en Bronckhorst. In 2010 is deze parochie ontstaan uit een fusie van 

oorspronkelijk 13 parochies. Na de fusie hebben alle geloofsgemeenschappen in grote mate als zelf-

standige eenheden gefunctioneerd. 

Tellingen vanaf 2011 laten zien dat het gemiddeld aantal bezoekers per locatie, per weekend, duidelijk 

afneemt. De beschikbaarheid van het pastorale team komt steeds meer onder druk te staan. Ook het 

aantal sacramentenbedieningen neemt af. Het vrijwilligerskorps wordt gemiddeld steeds ouder en het 

aantal taken per vrijwilliger neemt toe. Financieel lukt het niet meer om de begroting parochiebreed 

sluitend te krijgen. 

Hoe vervelend ook, het is niet mogelijk om op de oude voet door te gaan. Het aantal kerkgebouwen/lo-

caties ten opzichte van het aantal kerkbetrokken gelovigen en het aantal pastores is te groot. En ook 

financieel kunnen we het ons niet veroorloven om zoveel locaties open te houden. Daarbij richten we 

ons in de huidige structuur (veel kerken waar in het weekend de Eucharistie gevierd wordt) op een 

snel kleiner wordende groep van oudere parochianen. Willen we toekomstgericht en hoopvol kerk-

zijn, vooral ook voor de jongere generaties, dan vraagt dat om een andere benadering. 

Hoe zal het eruit gaan zien? 

De parochie zal een nieuwe afgeslankte organisatiestructuur krijgen. We nemen afscheid van begrip-

pen en indelingen als geloofsgemeenschappen, clusters, pastoraatsgroepen en locatieraden. Daaren-

tegen gaan we spreken van geloofskernen en kerklocaties. Het werkoverleg zal plaatsvinden tussen 

bestuur of pastoraal team en alle coördinatoren uit de verschillende geloofskernen tezamen. Er wor-

den vijf kerkgebouwen aangewezen waar geregeld de weekendvieringen worden gehouden. We zullen 

de bisschop vragen de andere kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst te onttrekken. Deze kerkge-

bouwen zullen worden gesloten en er zal een nieuwe bestemming voor gezocht worden. De admini-

stratieve grenzen tussen de locaties, na de herstructurering, zullen worden weggenomen: er zal sprake 

zijn van één parochie met één gezamenlijk ledenbestand. Enkele opvallend gewijzigde kenmerken van 

de nieuwe organisatorisch van de parochie zijn dan: 

• Er komt een beleidsgroep pastoraat (parochiële pastoraatgroep) voor de gehele parochie met 

uit elke geloofskern een coördinator. 

• Er komt een parochiële beheercommissie voor al het onroerend goed met uit elke geloofskern 

een coördinator. 

• Per kerkgebouw is er een beheergroep en enkele vrijwilligers voor ondersteuning van het pas-

torale werk. 
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• De communicatie maakt gebruik van moderne mediale mogelijkheden 

• Het parochiebestuur zal één centrale sluitende begroting beheren 

• Er zal één centrale ledenadministratie zijn die ook zal dienen voor de actie kerkbalans. 

• De kerkhoven blijven vooralsnog open en in beheer bij de parochie of een nieuw in te stellen 

lokale organisatie hiervoor. 

Al met al staan we aan het begin van een groot veranderingsproces. Met name het sluiten van een 

aantal kerkgebouwen zal bij mensen emoties losmaken en pijn doen. Daar zal ruim aandacht aan wor-

den besteed. Maar ook zal er in een groot aantal werkgroepen respectievelijk adviescommissies ge-

bouwd worden aan onze nieuwe parochieorganisatie. 

Al met al zullen er vijf kerkgebouwen openblijven en de overige zullen aan de bisschop worden voor-

gedragen om aan de goddelijke eredienst te worden onttrokken zodat ze verkocht kunnen worden. 

Het betreft de kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum. Dit houdt in dat  de 

onderstaande kerken openblijven (zie figuur). 

 

Figuur: De nieuwe kaart van de parochie – na de herstructurering van de organisatie 

In de vijf resterende kerklocaties zal de parochie zo veel als mogelijk lokaal present zijn, zich richtend 

op een breed publiek vanuit een katholieke geloofsvisie met ruimte voor maatschappelijke betrokken-

heid. In deze kerken zal, behoudens bijzondere omstandigheden, elk weekend een viering zijn. 

Het proces van de veranderingen 

In het komende veranderingsproces willen we zoveel mogelijk mensen behouden voor onze parochie 

en hen de mogelijkheid bieden om hun talenten in te zetten (individueel of samen). De klankbord-
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groep, een groep parochianen uit alle geloofsgemeenschappen die in dit proces ideeën heeft aange-

dragen, vraagt om een actieve begeleiding van de parochianen die een nieuwe plek zullen moeten 

vinden als hun vertrouwde kerkgebouw niet meer in gebruik is. Hierin zijn een aantal stappen te on-

derscheiden: 

• De mensen zullen per locatie worden benaderd om de urgentie duidelijk aan te geven, maar 

ook om hen de kans te geven hun emotie te uiten en hun pijn en verdriet te delen. 

• Er zal een aantal werkgroepen/adviescommissies worden geformeerd waarin actieve vrijwil-

ligers en andere betrokken parochianen gevraagd zullen worden om, onder voorzitterschap 

van een sleutelfiguur uit de parochie, samen na te denken over hoe de nieuwe structuur het 

beste ingericht kan worden.  

• Vanuit het team, het bestuur maar vooral ook vanuit de locatieraden/pastoraatgroepen zullen 

parochianen benaderd en ondersteund worden in hun proces van kerk-naar-kerk, om iedereen 

zoveel mogelijk te helpen een nieuwe weg te vinden. 

Begin 2018 zal dan de nieuwe structuur opgebouwd kunnen zijn en zullen de meeste mensen die nu 

een plek hebben als vrijwilliger, hopelijk een nieuwe plek hebben gevonden, want we hebben iedereen 

nodig, ook ná 2017. 

Onze verantwoording 

De kerken die open blijven zijn goed in staat om samen de pastorale behoefte van de gehele parochie-

gemeenschap te bedienen, rekening houdend met de geografische spreiding binnen en over het ver-

zorgingsgebied van de parochie. 

Het sluiten van kerkgebouwen brengt het risico met zich mee dat kerkgangers geen aansluiting zullen 

zoeken/vinden bij de vernieuwde parochie. Los van de emotie en de pijn brengt dit ook financiële ri-

sico’s met zich mee. Maar, gebaseerd op ervaringen van elders, is het voldoende duidelijk dat na de 

herstructurering van de parochie, een bestendig begrotingsevenwicht haalbaar is. De vaste kosten zul-

len namelijk dalen. De kans is reëel dat ook de inkomsten zullen dalen maar het is de verwachting dat 

het huidige verlies in de exploitatie, mede door het verkopen van de te sluiten kerken, toch wegge-

werkt zal kunnen worden.  

Tot slot 

Deze nota schetst een ingrijpende weg die we in de Gabriëlparochie inslaan. De keuzes zijn onder-

bouwd, maar blijven voor een deel ook subjectief. Het is waar dat veel mensen zich in onze tijd niet 

meer tot onze kerkelijke boodschap aangesproken voelen, maar óók dat velen het nog altijd van grote 

waarde vinden om hun geloven te vieren en te beleven. De herstructurering van de parochie is erop 

gericht dat de komende decennia mogelijk te maken aangepast aan de omstandigheden van onze tijd. 

Wat de organisatiestructuur betreft zijn we hierover zeer hoopvol; wat het openhouden van de reste-

rende kerken betreft is dit nog met veel vraagtekens omgeven. 
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1 INLEIDING 
Ingegeven door de realiteit van vandaag zetten het bestuur en het pastoraal team van de parochie 

Heilige Gabriël stappen om te komen tot een herstructurering van de parochie. Deze stappen waren 

al aangekondigd in de beleidsnota ‘Geloof in de toekomst’ uit januari 2017. De voorliggende nota 

geeft weer langs welke weg we deze herstructurering willen gaan doen. Daarbij wordt ook aandacht 

geschonken aan de afwegingen die ten grondslag liggen aan de ingrijpende maar noodzakelijke keu-

zes. De veranderingen bieden ook kansen: in dit plan geven we aan hoe we de komende jaren samen 

verder gaan vanuit één gezamenlijke missie die net als het beleidsplan het leidende thema heeft: 

‘Geloof in de toekomst’. 

1.1 Korte schets van de parochie 
Het werkgebied van de parochie H. Gabriël ligt in de burgerlijke gemeentes Montferland, Doetinchem, 

Zevenaar en Bronckhorst. Oorspronkelijk waren er 13 parochies. Medio 2005 zijn in Didam de St. Mar-

tinusparochie en de H. Mariaparochie gefuseerd. De Emmausparochie te Lengel/’s-Heerenberg had in 

2009 besloten de kerk te gaan sluiten. Per 1 januari 2010 is de fusie van de op dat moment bestaande 

twaalf parochies tot de ene Gabriëlparochie formeel tot stand gekomen. De Emmauskerk is in 2013 

gesloten, waarbij tegelijkertijd de geloofsgemeenschap Emmaus is samengevoegd met de Pancratius-

geloofsgemeenschap te ’s-Heerenberg. Een aantal parochianen van de Emmaus hebben zich aangeslo-

ten bij de geloofsgemeenschap van Zeddam. Op een geschikt moment zal de Emmauskerk uiteindelijk 

ook formeel aan de eredienst worden onttrokken. 

Elf geloofsgemeenschappen werken momenteel samen onder een gezamenlijk bestuur. Er is gekozen 

voor een organisatie met drie clusters: cluster 1 bestaande uit Stokkum, ’s-Heerenberg en Zeddam, 

cluster 2 uit Beek, Loil, Nieuw-Dijk en Didam, cluster 3 uit Wehl, Nieuw Wehl, Kilder en Braamt. Na de 

fusie hebben alle geloofsgemeenschappen in grote mate als zelfstandige eenheden gefunctioneerd. 

 
Figuur 1: Ligging van de twaalf kerken van de parochie H. Gabriël. 
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De parochie ligt in een landelijk gebied en voor het merendeel is voor de parochianen in deze dorpen 

en de stad, ondanks het afnemend wekelijks kerkbezoek, het kerkgebouw het gezicht van hun plaats 

dat ze niet graag missen. De onderlinge afstand tussen de kerken is zeer gering. 

1.2 Visie 
In ons spreken en werken laten we ons inspireren door de Aartsengel Gabriël. Hij is de engel van de 

verkondiging en de opstanding. Hij brengt de ‘blijde boodschap’. Hij brengt het woord van God aan de 

mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws begint. Zijn naam betekent: God is mijn kracht. 

Onze parochie kent de volgende ambities, zoals deze ook verwoord waren in het beleidsplan: 

a. Een vierende parochie, waarin mensen samen onderweg zijn en hun leven vieren in relatie tot 

God. 

b. Een lerende parochie, waarin verhalen uit de Schrift worden doorverteld, zodat de levenservarin-

gen van jong en oud erin weerklinken. 

c. Een zorgende parochie, waarin mensen elkaar ontmoeten, elkaar steunen en zorg dragen voor 

elkaar. 

d. Een uitdagende parochie, die keuzes niet uit de weg gaat en het lef heeft om nieuwe wegen te 

zoeken en te gaan. 

e. Een gastvrije parochie, die nieuwe mensen verwelkomt en bereid is van hen te leren. 

f. Een parochie die de veerkracht heeft om teleurstellingen te overwinnen. 

g. Een parochie die trots is op haar wortels en waar parochianen graag hun schouders onder zetten, 

omdat ze zich verantwoordelijk weten. 

Het is onze inzet om mensen in gemeenschap samen te brengen en zo het geloof in Christus te zoeken, 

te leven en te beleven. 
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2. WAAR KOMEN WE VANDAAN? 
Onze parochie kent al een historie van vele eeuwen. De oudst bekende gegevens dateren van bijna 

duizend jaren geleden. In al die tijd is er veel gebeurd en veranderd. Het navolgende geeft een glo-

bale schets van die veranderingen. 

2.1 Een stukje geschiedenis. 
De oudste gegevens over het bestaan van delen van onze parochie komen uit Didam, Zeddam en Wehl. 

In de 12e eeuw stond er in Didam een kerkje van 10 meter breed en 23 m lang. Na brand is deze weer 

opgebouwd in 1367 en omstreeks 1450 is de hoge gotische toren gebouwd, bekleed met tufsteen. Eind 

16e eeuw is de kerk in handen gekomen van de protestanten en tot 1837 hadden de katholieken alleen 

de beschikking over een schuilkerk. In dat jaar is de Waterstaatskerk St Martinus gewijd. Door het 

groeiende aantal kerkgangers is hieruit in 1910 de parochie te Loil en in 1911 de parochie Nieuw-Dijk 

ontstaan. In 1954 is de Mariakerk weer overgenomen van de protestantse kerk. De Mariakerk staat op 

de rijksmonumentlijst, Loil en Nieuw-Dijk op gemeentelijke monumentenlijst. 

Wehl, dat in 1188 een stenen kerk had, vallend onder de Oswaldusparochie van Zeddam. Ook Kilder, 

met een eigen kerk sinds 1886, behoorde tot de parochie Zeddam en ook Braamt is uit de parochie 

Zeddam ontstaan als zelfstandige parochie in 1949. De huidige kerk van Zeddam stamt grotendeels uit 

1891 en is een rijksmonument. Een gedeelte van de toren van de kerk in Zeddam stamt uit de 13e 

eeuw. De kerkgemeenschap van Nieuw Wehl komt voort uit de parochie van Wehl en kreeg in 1925 

haar eigen kerk. De St. Martinuskerk te Beek is een rijksmonument en stamt uit de 15e eeuw. 

De Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg is van 1897 en is ook een rijksmonument. Stokkum behoorde tot 

1915, het jaar dat de St. Suitbertuskerk geconsacreerd werd, tot de Pancratiusparochie. De Emmaus-

kerk te Lengel is van 1968, voortkomend uit en inmiddels ook weer opgegaan in de geloofsgemeen-

schappen ’s-Heerenberg en Zeddam. 

In juli 2005 is de St Martinuskerk in Didam gesloten en in juni 2013 de Emmauskerk in Lengel/’s-Hee-

renberg. Momenteel viert de parochie nog in 11 kerkgebouwen. 

2.2 Ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
Het vergaat onze parochie echter niet anders dan andere. Was het in de vijftiger jaren van de vorige 

eeuw nog zo dat elke parochie zijn eigen pastoor en een of meerdere kapelaans had, de kerken op 

zondagmorgen minstens twee keer vol zaten, nu is het zo dat het aantal kerkbezoekers nog maar een 

fractie daarvan is en ook het aantal priesters is drastisch verminderd. Veel parochianen blijven wel 

ingeschreven, maar hebben de kerk enkel nodig bij bijzondere momenten zoals uitvaart, schuttersmis, 

carnavalsviering of Kerstmis. In de navolgende punten worden de consequenties hiervan aangegeven. 

Kerkbetrokkenheid 

“Ik geloof wel, maar daarvoor heb ik de kerk niet nodig.” Dit is een veel gehoorde uitspraak, ook in 

onze parochie. Een typerende uitspraak welke ook aangeeft hoe de parochianen zich opstellen ten 

opzichte van het instituut kerk en het meegaan en meedoen in de rituelen en geloofsbeleving van de 

kerk als gemeenschap van gelovigen. Deze opstelling creëert afstand tot de kerk en zelfs het afscheid 

nemen ervan. Dit laat zich onder andere zien in kerkbezoek en sacramentenbediening. Een gevolg van 

deze opstelling is wel dat opgroeien in een vierende, lerende en werkende kerk absoluut niet meer 
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vanzelfsprekend is. Naast het feit dat ouderen zich langzaamaan terugtrekken uit de kerkelijke activi-

teiten uit zich dit in het grotendeels afwezig zijn van de jongere generaties bij bezoek aan de kerk, bij 

deelname aan het vrijwilligerswerk en bij deelname aan de kerkbalans. Er is natuurlijk veel concurren-

tie in de huidige samenleving op de momenten waarop de kerk samen wil komen om te vieren. We 

zien dat veel is afgenomen in omvang of verdwenen: gezinsvieringen, kindernevendiensten, jongeren-

koren, kinderkoren en misdienaars. Opvolging van de ouderen vindt niet meer op een natuurlijke wijze 

plaats. Vooral het stokken van de geloofsoverdracht is desastreus voor de toekomst. 

Kerkbezoek 

Het gemiddeld aantal kerkbezoekers in de gewone weekendvieringen is de laatste jaren gedaald van 

97 in 2011 naar 78 in 2016. Een daling van 4% per jaar, ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat in een aantal kerken al enkele jaren niet meer wekelijks gevierd 

wordt; de doorwerking in het gemiddelde daarvan is niet meegenomen in onderstaande grafiek. De 

daling van het aantal kerkbezoekers bij hoogtijdagen lag veel hoger, rond 8% per jaar. 

 

Figuur 2: Telgegevens met het gemiddeld aantal bezoekers per weekend per kerklocatie 
 

Sacramentenbediening 

In figuur 3 staat het verloop van het aantal sacramentenbedieningen en het aantal uitvaarten en cre-

maties waar kerkelijke voorgangers bij betrokken worden. Alle trends zijn dalend.  

Figuur 3: Ontwikkeling in het aantal sacramentenbedieningen en uitvaarten/crematies 
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Pastorale ondersteuning 

Waren er in het verzorgingsgebied van wat nu de Gabriëlparochie is in 1980 nog ongeveer 15 priesters 

en pastoraal werkers, in 2017 is dat aantal sterk afgenomen. De omvang van het pastoraal team is 

momenteel 3,4 fte en bestaat uit twee priesters, een diaken en een pastoraal werker. De hoeveelheid 

werk is in de loop der jaren weliswaar ook afgenomen, maar het aantal kerklocaties nagenoeg niet. Dit 

legt een grote druk op het team om de beschikbare tijd voor de juiste activiteiten in te zetten. Een 

haast onmogelijke opgave. Wel zijn er emeriti priesters en emeritus diaken, een onbezoldigd diaken 

en emeriti pastoraal werksters waar we een beroep op kunnen doen. Gezien de leeftijd van de emeriti, 

de gezondheid van de parochie-vicaris, de krimpende beschikbaarheid aan pastores in het gehele bis-

dom en de voortgaande fusies van parochies, zullen we ons erop moeten voorbereiden dat we in de 

toekomst minder pastores in onze parochie beschikbaar hebben dan op dit moment. 

Vrijwilligersbestand 

In het beleidsplan is al gesignaleerd dat ons vrijwilligersbestand aan het vergrijzen en in aantal aan het 

afnemen is. Dit wordt deels opgevangen doordat andere vrijwilligers vrijkomende taken erbij nemen. 

Deze ontwikkeling is niet erg hoopgevend voor de toekomst. Daarnaast ontbreken steeds meer de, 

veelal jongere, vrijwilligers die de capaciteiten en mogelijkheden hebben om inhoudelijke functies te 

vervullen. Hierdoor raakt het vrijwilligerskorps voor geloofsinhoudelijke werkzaamheden uitgeput. 

Financiën 

Ook de financiële situatie maakt dat met gefronste wenkbrauwen naar de toekomst gekeken moet 

worden. In de onderstaande figuur is het verloop van de financiële exploitatie van de Gabriëlparochie, 

sinds de fusie in 2010, kort samengevat. Voor 2016 is deze grafiek gebaseerd op de voorlopige jaarre-

kening die nog door de accountant moet worden goedgekeurd.  

 

Figuur 4: Overzicht financiële exploitatie van de parochie over de jaren 2011 tot en met 2016 

De grafiek laat duidelijk zien dat er al langere tijd een groot exploitatietekort is, het verschil tussen 

inkomsten en kosten. De geloofsgemeenschappen hebben veel gepresteerd om op de kosten te be-

sparen. Toch hebben de doorgevoerde bezuinigingen dit tij niet kunnen keren. Dit exploitatietekort is 

al die jaren gedekt uit inkomsten van de begraafplaatsen en door vermogensopbrengsten. Voor zover 

dat niet voldoende was is op het vermogen ingeteerd. Dat is een situatie die niet kan voortduren omdat 

de inkomsten van het vermogen nodig zijn voor de exploitatie.   
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3 WAAR STAAN WE NU? 
In 2017 bestaat de parochie H. Gabriël uit elf geloofsgemeenschappen, met in totaal bijna 27.000 

ingeschreven parochianen. In deze geloofsgemeenschappen worden weekendvieringen gehouden, 

variërend van 2 per maand (in Loil, Nieuw-Dijk, Kilder en Nieuw Wehl), 3 per maand (in Stokkum, ’s-

Heerenberg, Zeddam en Beek), 4 per maand in Wehl tot wekelijks (in Didam en Braamt). Driekwart 

van het aantal vieringen zijn Eucharistievieringen en de rest Gebedsvieringen of Woord- en Commu-

nievieringen.  

3.1 Korte schets van de locaties 
In tabel 1 worden de elf geloofsgemeenschappen die nu nog actief zijn kort gekarakteriseerd. 

Naam Monumentale sta-
tus1 kerkgebouw 

Gebruik pastorie / bijgebouwen 
Omvang ge-
meenschap* 

Opmerking 

Beek Rijk LC 2.000  

Braamt  LC; woning emeritus pastor 807  

Didam Rijk LC en OC; parochiecentrum 7.057 Eucharistisch centrum 

’s-Heerenberg Rijk LC; woning pastoor 4.836  

Kilder Gemeente LC; pastorie verhuurd 1.343  

Loil Gemeente LC; pastorie deels verhuurd 1.422  

Nieuw-Dijk Gemeente LC; woning parochie-vicaris 1.465  

Nieuw Wehl Gemeente LC; pastorie verhuurd 929  

Stokkum Gemeente LC; pastorie staat leeg 959  

Wehl Rijk LC en OC 4.219  

Zeddam Rijk LC; pastorie deels verhuurd 1.732  

OC = ontmoetingscentrum: wat grotere zalen geschikt voor bijeenkomsten        * Gegevens KASKI 2015 
LC = Locatiecentrum: kantoorruimtes en kleine zaaltjes  
 

Tabel 1: Overzicht karakteristieken geloofsgemeenschappen 

In de tabel is aangeven wat de omvang van de geloofsgemeenschap is op elk van de elf locaties. Een 

betere maat voor de feitelijke omvang van een locatie is echter het aantal kerkbezoekers, in absolute 

zin, dan wel uitgedrukt in een percentage van het aantal ingeschreven parochianen. In de onder-

staande grafieken zijn deze kengetallen weergegeven zoals deze zijn geregistreerd tijdens kerktellin-

gen in de jaren 2011 tot en met 2016. 

Figuur 5: Overzicht kerkbezoek per geloofsgemeenschap 

De Gabriëlparochie beschikt over 9 eigen kerkhoven met allemaal hetzelfde reglement en dezelfde 
tarieven. De kerkhoven horen bij de geloofsgemeenschappen Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Kilder, 
Braamt, Wehl, Zeddam, Beek en Stokkum. 
 

                                                           
1 Bron: www.rijksmonumenten.nl  

http://www.rijksmonumenten.nl/
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3.2 Activiteiten zoals die nu plaatsvinden 
Naast de reguliere weekendvieringen is er op bijzondere momenten ruimte voor een speciale viering, 

afhankelijk van de lokale traditie. Daarnaast kent elke locatie een aantal eigen activiteiten. Deze wor-

den hieronder samengevat, in bijlage 1 worden de eigenschappen van elk van de locaties meer in de-

tail belicht. 
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Ouderen bezoek                       

Seniorenmiddag                       

Ziekenbezoek                       

Bezoek nieuwe parochianen                       

Jaarlijks vrijwilligersfeest                       

Schoolvieringen                       

Caritaswerkgroep                       
Tabel 2: Overzicht eigen activiteiten per geloofsgemeenschap 

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren een aantal zaken gezamenlijk opgepakt en georganiseerd. Dat 

zijn onder andere: 

1. Voorbereiding op sacramenten 

De voorbereiding op Dopen, Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk wordt gezamenlijk geor-

ganiseerd en uitgevoerd. Al langere tijd bij het Dopen en Huwelijk en de laatste jaren ook bij 

Eerste Communie en Vormsel is bij de voorbereiding de omslag gemaakt om minder op de 

vorm en meer op de inhoud te richten. 

2. Activiteiten voor misdienaars, acolieten en kosters 

Jaarlijks wordt deelgenomen aan de door het bisdom georganiseerde Tarcisiusdag en kos-

tersdag. 

3. Gabriëlmomenten 

Door het jaar heen worden een drietal momenten gezamenlijk gevierd: Driekoningen in 

Wehl, Hemelvaart in ’s-Heerenberg en op de laatste zondag in september de Gabriëldag in 

Didam bij gelegenheid van het patroonsfeest. 

4. Pelgrimeren  

Jaarlijks worden verschillende bedevaarten georganiseerd naar Banneux, Kevelaer en Lour-

des. 

5. MOV-activiteiten 

De activiteiten van de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) hebben zich de afge-

lopen jaren ook samengevoegd tot één werkgroep voor de gehele parochie die coördineert 

rond activiteiten als Vastenaktie, Vastenwandeling en Adventsactie. 

3.3 Kenmerken van het pastoraal team 
Het pastoraal team kent vier pastores, pastor Ben Aarsen (0,4 fte) met bijzonder aandacht voor de 

oecumene en toerusting voor vrijwilligers, pastoraal werker Guus van der Ploeg (1fte) met als aan-

dachtsveld de catechese, diaken Theo Reuling ofs (1fte) met als aandachtsveld diaconie en pastoor 
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Jurgen Jansen (1fte) met als aandachtsveld liturgie. Daarbij wordt het pastoraal team ondersteund 

door mevrouw Petra Amting als secretaresse.  

Het pastoraal team wordt verder ondersteund door diaken Leon Feijen, en de emeriti pastores Harrie 

Hendriksen, pastor Henk van Merm, diaken Gerard Hendriksen en de pastoraal werkenden Thea Be-

rendsen en Ria Wiendels. Pater Rinke de Vreeze woont op de pastorie in de geloofsgemeenschap van 

Braamt en behartigt er de voorkomende pastorale vragen en liturgische vieringen.  

Het pastoraal team zal over twee jaar afscheid nemen van pastor Ben Aarsen en pastoraal werker Guus 

van der Ploeg. Zij bereiken dan de pensioengerechtigde leeftijd.  

De vermindering van de omvang van het pastoraal team en het ouder worden van de emeriti pastores 

en bij een gelijkblijvende omvang van de parochie (in locaties) maakt keuzes steeds dringender. De 

werkdruk wordt als hoog ervaren. Naar inzicht van het pastoraal team valt er niet aan te ontkomen 

aan structurele veranderingen (minder kerkgebouwen en meer samenvoegen van kerntaken). 

3.4 Wat als we niets doen? 
In hoofdstuk 2 is het verloop van het kerkbezoek en sacramentenbediening weergegeven. Voor de 

komende jaren is geen verbetering te verwachten. Ook het pastoraal team zal eerder in omvang krim-

pen dan gelijk blijven. Wat kunnen we verwachten op financieel gebied? Op grond van de huidige si-

tuatie is daarvan een schatting te maken, zie figuur 5. De inkomsten nemen af en zullen dat in de 

toekomst blijven doen. Daarnaast zullen de kosten gaan toenemen. De besparingen die de afgelopen 

jaren zijn doorgevoerd hebben hun effect gehad, maar verdere mogelijkheden zijn uitgeput. Het tekort 

in de exploitatie zal daarom toenemen van circa € 400.000 nu tot meer dan € 600.000 over vijf jaren. 

De inkomsten uit begraafplaatsen en het vermogen van de parochie zullen naar verwachting gelijk 

blijven en zullen daarmee het tekort op de exploitatie jaarlijks met circa € 300.000 verminderen. Het 

eindresultaat zal daardoor oplopen van een interen op het vermogen van circa € 75.000 in 2017 tot 

ruim € 300.000 in 2022. 

 

Figuur 6: Financiële ontwikkeling in een situatie zonder maatregelen  

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Resultaat komende 5 jaren zonder maatregelen (€1000) 

Kosten

Inkomsten

Tekort exploitatie

Begraafplaatsen

Vermogen

Resultaat



                     15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herstructurering van de parochie H. Gabriël: “Geloof in de toekomst”  15 mei 2017 

4 WAAR WILLEN WE NAAR TOE? 
Willen we katholiek geloven in onze streek toekomst bieden, dan moeten we nieuwe wegen in slaan. 

Hoe vervelend ook, het is niet mogelijk om op de oude voet door te gaan. We ontkomen niet aan 

pijnlijke beslissingen. Niets doen is geen optie. Het doel van de herstructurering is om samen te 

bouwen aan een vernieuwde parochiegemeenschap met een sterke gezamenlijke missie die vorm-

geeft aan de presentie van katholiek geloven in onze streek. 

4.1 Onze grootste zorgen  
De leeftijd van onze vrijwilligers, het vinden van nieuwe vrijwilligers voor ondersteuning bij catechese, 

liturgie en diaconie, baart ernstig zorgen. Het aantal kerkgebouwen ten opzichte van het aantal kerk-

bezoekende gelovigen en het aantal beschikbare pastores is te groot. Daarbij richten we ons in de 

huidige structuur (veel kerken waar in het weekend de Eucharistie gevierd wordt) op een snel kleiner 

worden groep van oudere parochianen. Willen we toekomstgericht en hoopvol kerk-zijn, dan vraagt 

dat om een andere benadering. Het is daarbij van groot belang om ook de jongere generaties te sti-

muleren om met ons mee te doen. Het pastoraal team heeft momenteel haar beschikbare tijd meer 

dan vol met het behartigen van de lopende zaken in de parochie; voor andere activiteiten is op dit 

moment geen ruimte en die moet gemaakt worden. Daarnaast zal het pastoraal team in omvang gaan 

krimpen en door het toenemend priestertekort in de komende jaren ook meer moeten gaan samen-

werken of samengaan met andere parochie(s). Ook financieel zullen we het ons in de nabije toekomst 

niet kunnen veroorloven om zoveel locaties open te houden. 

Deze zorgen zijn tegelijkertijd de redenen om te gaan herstructureren. Dit kan alleen door in de paro-

chie op verschillende wijzen af te slanken, zowel in organisatievorm als in gebouwen. 

4.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de herstructurering 
Uitgangspunt van het herstructureringsplan is om een structuur neer te zetten die, naar wij hopen, 5 

tot 10 jaar mee kan. Het proces van kerkgebouwen aan de eredienst onttrekken en het ingrijpend 

veranderen van de organisatiestructuur is zeer pijnlijk. Niet alleen voor de betrokken parochianen, 

maar ook voor het parochiebestuur en het pastoraal team. Het tijdsbestek tussen het besluit om de 

kerk aan de eredienst te onttrekken en de daadwerkelijke uitvoering daarvan moet dan ook kort ge-

houden worden. 

4.2.1 Beleid van het pastoraal team en parochiebestuur 

In het beleidsplan “Geloof in de toekomst” van januari 2017 hebben team en bestuur zich duidelijk 

uitgesproken over het te volgen beleid in de komende 5 jaren. Dit beleidsplan staat op de website van 

onze parochie. Zie: www.parochiegabriel.nl onder beleidsplan en herstructurering. Aan de hand van 

de indeling ‘kerntaken- parochiële nabijheid – pastoraal ondernemen’ beschrijven we kort wat ons 

voor ogen staat. Het beleidsplan gaf hier ook een overzicht van. 

Kernprogramma: de traditionele taken  

Bij dit kernprogramma gaat het om de taken die RK Kerk ziet als wezenlijk en die het kader vormen van 

het handelen van de parochie: eucharistievieringen en andere vormen van sacramentenbediening, 

biddend samenkomen, (sacramenten-)catechese, uitvaarten, persoonlijk pastoraat en individuele 

noodhulp. De meeste van deze taken zullen steeds meer op centraal niveau plaatsvinden. De leden 

van het pastoraal team voeren dit programma uit, ondersteund door vrijwilligers, die we parochie-

breed zullen werven met een aantrekkelijk en uitdagend takenpakket, voor een incidentele activiteit 

of voor langere tijd.  

http://www.parochiegabriel.nl/


                     16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herstructurering van de parochie H. Gabriël: “Geloof in de toekomst”  15 mei 2017 

In de afgelopen periode zijn een aantal kerntaken geconcentreerd (de voorbereiding op en het vieren 

van: H. Doopsel, Eerste H. Communie, H. Vormsel; en ook huwelijksvoorbereiding, Mariavieringen, 

Paastriduüm, pastoraatsgroepen, Gabriëldag, openluchtviering Hemelvaart, Driekoningen, toerusting 

avondwake- en uitvaartvrijwilligers, lectorentraining, korendag, gezinsmiddag, vieren in het weekend). 

Met deze keuzes kunnen we krachten bundelen, elkaar helpen en sterken in ons geloofsleven en daar-

door vitaliteit (her)vinden en uitdragen.  

Tijdens het voorbereiden op het vieren van de sacramenten is ons steeds duidelijker geworden, dat 

het noodzakelijk is om geloofsinhoudelijk een slag te maken. Kennis over het geloof ontbreekt vaak of 

is zeer beperkt aanwezig. Daarmee wordt ook het begrip van en het bezield zijn door het geloof in de 

Boodschap van Christus steeds moeilijker te communiceren. Het belang van permanente catechese 

voor alle leeftijdscategorieën wordt hierdoor nog eens onderstreept, al zal dit veel tijd en inzet van het 

pastoraal team vragen. 

Ten aanzien van het individueel (crisis) pastoraat is het pastoraal team zich zeer bewust van het gege-

ven dat nabijheid van groot belang is. Dit is een taak waarbij het pastoraal team eerst aanspreekbare 

is, maar die gedeeld wordt met parochianen en geloofsgemeenschappen.  

Parochiële nabijheid  

Nabijheid is het kernwoord van de wijze waarop leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen 

hun geloof in Jezus Christus vieren en delen (bijvoorbeeld gebedsmomenten, ontmoetingsactiviteiten, 

bezoekwerk en geloofsgesprek) en waarin zij ook hun christen-zijn voor elkaar in de wereld kunnen 

uitdrukken. Dit is een doorlopend gebeuren en vraagt om permanente aandacht. Bekendheid met en 

inbedding in de lokale situatie is hierbij van essentieel belang. De uitvoering van deze activiteiten ligt 

daarom in handen van de gemeenschap zelf. De vrijwilligers kunnen voor ondersteuning een beroep 

doen op de leden van het pastoraal team.  

In samenspraak met alle leden van de geloofsgemeenschap willen we een nieuw zelfbewustzijn ont-

wikkelen en met hen onderzoeken op welke wijze zij als gelovige leden van een gemeenschap elkaar 

nabij kunnen zijn en als gemeenschap in de samenleving van het dorp, de wijk of de stad present en 

van betekenis kunnen zijn. Dit doen we onder de titel Gelovig gezond(en). In Wehl en Zeddam is dit 

proces in het voorjaar van 2016 reeds gestart. We verwachten dat dit proces een uitbreiding van het 

aantal geloofsgesprekken zal opleveren, zowel op individueel als groepsniveau.   

Pastoraal ondernemerschap  

Pastoraal ondernemerschap betreft experimenten en verkenningen met het oog op gemeenschaps-

vorming, groei of vernieuwing van de parochie en haar maatschappelijke relevantie. Deze (in principe 

projectmatige) verkenningen of experimenten kunnen uitlopen op een project of een vaste activiteit 

van de parochie, hetzij in de lijn van de kerntaken dan wel in de lijn van de zorg voor de nabijheid. In 

deze lijn van pastoraal ondernemerschap kunnen pastorale professionals en lokale gemeenschappen 

actief zijn, al dan niet in samenwerking met bondgenoten of andere partners. De werkzaamheden hoe-

ven niet per se ingekaderd te zijn in een al eerder vastgesteld beleidsplan of werkplan. Pastoraal team 

en bestuur dienen er hun goedkeuring aan te geven.  

De projecten Kunst en Geloof, Geloven Nu, SpiritUs (30+) en de Vastenwandeling zijn momenteel lo-

pend in onze parochie en zal onze betrokkenheid blijven vragen. Op oecumenisch gebied zijn we actief 
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betrokken bij de internationale wandeling in de regio ’s-Heerenberg - Emmerich, de Wereld Contact-

groep, het Oecumenisch Overleg en de oecumenische vieringen in Wehl, en de oecumenische werk-

groepen en vieringen in Didam en Zeddam. 

We hebben een actieve diaconale betrokkenheid, samen met de protestantse kerken, bij het werk van 

de PCI, de voedselbanken binnen onze parochie, de kledingbank, Solidariteitsfonds Montferland, Plat-

form Armoedebestrijding Doetinchem en SchuldHulpMaatjesprojecten. Daarnaast nemen het pasto-

raal team deel aan het home-team overleg in Wehl (met huisartsen, thuiszorg en buurtcoaches). We 

willen werken aan de verdere opzet van een leningenfonds in aanvulling op bestaande mogelijkheden 

voor noodhulp. 

4.2.2 Te gebruiken toetsingscriteria 

In het beleidsplan wordt vermeld dat de parochie van ongeveer de helft van haar kerkgebouwen af-

scheid zal moeten nemen. Het team en het bestuur hebben zich afgelopen maanden gebogen over de 

vraag waarop we de keuze van de te sluiten kerkgebouwen baseren. 

Welke criteria bepalen de keuze van de kerken die we gaan sluiten en de nodige herstructurering? Er 

is de afgelopen jaren gestuurd op voldoende kerkbezoek, voldoende vrijwilligers en een sluitende be-

groting. Op grond van deze criteria kan nog weinig onderscheid gemaakt tussen de geloofsgemeen-

schappen. Een aspect is wel duidelijk, namelijk dat grote geloofsgemeenschappen (qua aantal parochi-

anen) op veel fronten in het voordeel zijn ten opzichte van kleine gemeenschappen: meer vrijwilligers, 

meer sacramentenbediening en meer kerkbezoek. Daar staat tegenover dat de betrokkenheid bij klei-

nere geloofsgemeenschappen meestal wat meer is dan bij grotere, waarbij wel de vraag gesteld mag 

worden of dit een geloofsaspect dan wel een dorpsaspect is.  

Het sluiten van een kerk in een grote geloofsgemeenschap heeft daardoor meer impact op het totaal 

van de parochie dan het sluiten van een kerk in een kleine gemeenschap. De teruggang in kerkbalans 

in absolute zin is groter en de logistiek om naar andere plaatsen te gaan om te vieren is omvangrijker. 

Het open houden van een kerk vindt bij voorkeur plaats op een locatie waar meerdere activiteiten 

plaatsvinden. Denk aan educatieve (scholen), sociale (verenigingen) en economische (middenstand) 

activiteiten. 

Andere aspecten waar rekening mee gehouden is in de keuze rond te sluiten kerken zijn: 

- Mogelijke alternatieve bestemming van het gebouw in dorp of stad 

- Nabijheid van alternatieve kerk 

- Te verwachten toekomstig groot onderhoud 

- Te verwachten kerkbezoek in de komende jaren 

- Omvang en beschikbaarheid pastoraal team 

- Toekomstige kerkbijdrage. 

Als er kerken gesloten zijn, ontstaat er een nieuwe situatie. Het is moeilijk te voorspellen wat er dan 

precies gebeurt. Hoeveel parochianen gaan naar een andere kerk? En naar welke kerk dan? Welke kerk 

zal er uiteindelijk nodig zijn over 10 jaar en hoe groot moet die kerk dan zijn? Er van uitgaand dat er 

nu ongeveer 1000 mensen in een weekend naar de kerk gaan mogen we verwachten dat dit aantal 

over 10 jaar door vergrijzing, ontkerkelijking en ook als gevolg van kerksluitingen terugloopt naar 282 

parochianen. In die situatie zou per weekend vieren in nog maar één gebouw voldoende kunnen zijn. 
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De kerkelijke presentie zal bij voorkeur daar moeten zijn, waar er voor de toekomst het meeste per-

spectief is. En dat is waar scholen zijn, woningen, economie, dus in een grotere kern. Het kerkgebouw 

dat over blijft moet kwaliteit hebben om goed en inspirerend te kunnen vieren met faciliteiten er om-

heen voor andere samenkomsten. 

Naast het sluiten van een deel van de kerken zal ook de organisatie moeten afslanken. Bij kleiner wor-

dende gemeenschappen is het wellicht wel gewenst, maar niet reëel te verwachten dat daar een com-

plete pastoraatsgroep en locatieraad in stand blijft. Zeker niet als een kerkgebouw gesloten wordt. De 

tijd die bestuur en pastoraal team investeren in de communicatie met deze organen zal daarom effici-

enter benut moeten worden.  

Aspecten waar we bij alle veranderingen absoluut rekening mee willen houden zijn: 

- De mogelijkheid voor eenieder om zich in de nieuwe situatie weer thuis  te kunnen voelen 

- Het behoud van zoveel mogelijk vrijwilligers 

- Alles wat parochiebreed georganiseerd kan worden ook samen oppakken, zodat we kwalita-

tief en kwantitatief zo lang mogelijk een goede bezetting houden 

De visie voor de toekomst staat in dit herstructureringsplan. De koers wordt nu uitgezet. Er gaan nu 

kerken dicht en een toekomstig bestuur zal volgende stappen zetten. Als een kerk gesloten wordt, 

zullen er geen weekendvieringen meer worden gehouden. Pas als er een herbestemming gevonden is 

voor het gebouw, wordt het onttrokken aan de eredienst. 

Bij de uiteindelijke keuze tot sluiting betrekt het bestuur ook de volgende aandachtspunten: 

- De kerken die open blijven moeten goed in staat zijn om samen de pastorale behoefte van de 

gehele parochiegemeenschap te bedienen, rekening houdend met de geografische spreiding 

binnen en over het verzorgingsgebied van de parochie. 

- Het sluiten van kerkgebouwen brengt het risico met zich mee dat kerkgangers geen aansluiting 

zullen zoeken/vinden bij de vernieuwde parochie. Los van de emotie en de pijn brengt dit ook 

financiële risico’s met zich mee. Op basis van ervaringen elders en van berekeningen zal dui-

delijk moeten zijn dat een duurzaam begrotingsevenwicht haalbaar is.  

- Bij het besluit een kerkgebouw te sluiten worden de (verborgen) meerjarige onderhoudskos-

ten, en de mogelijkheden tot profaan hergebruik (en dus de te verwachten marktwaarde) in-

tegraal en in samenhang mee gewogen. 
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5. WAT GAAT HET WORDEN? 
Na de fusie in 2010 zijn we in de Gabrielparochie een aantal jaren op weg geweest waarbij de nadruk 

lag op eigen identiteit, iedere gemeenschap met haar eigen historie en haar eigen kerkgebouw. We 

merken nadrukkelijk dat dit niet meer overeind te houden is. Veel van wat wij ons na de fusie wens-

ten glijdt ons als los zand tussen de vingers door.  

5.1 Eén gezamenlijke missie 
De huidige situatie vraagt erom vanuit een gemeenschappelijke missie te bouwen aan katholieke pre-

sentie. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben daarbij een bijbels perspectief: de herders 

dichter bij de kudde en de kudde kent haar herders. We gaan daarin op zoek en houden contact met 

onze gezinnen in de parochie. De pastores staan dichter bij de vrijwilligers en de vrijwilligers staan 

dichter bij het pastoraal team. We zullen met grotere zichtbare gemeenschappen in kerklocaties vie-

ren. 

De locaties in de Gabriëlparochie hadden tot nu toe elk een eigen vrijwilligerskader dat het beheer had 

over de eigen begroting. De administratieve grenzen tussen de locaties zullen, na deze herstructure-

ring, worden weggenomen: er zal uiteindelijk sprake zijn van een parochie met één gezamenlijk leden-

bestand. 

5.2 Wat weten we al zeker 
Wij stellen een aantal zaken voor zodat de parochie op een goede wijze het sluiten van een (groot) 

aantal kerkgebouwen op kan vangen met toch een lonkend perspectief: dat van een gezamenlijke mis-

sie. Daarom zal de parochie er ook organisatorisch anders uit zien:  

a. De geloofsgemeenschappen komen te vervallen. Er zal sprake zijn van één parochie met een 

aantal kerklocaties. De clusterindeling zal hierdoor ook beëindigd worden. 

b. Er zal niet meer gesproken worden van geloofsgemeenschappen, maar van geloofskernen. Daar 

waar een kerkgebouw open blijft spreken we van een kerklocatie. 

c. Locatieraden en pastoraatsgroepen zoals ze bestaan in de huidige vorm, zullen verdwijnen. We 

maken de overstap naar vertegenwoordigers uit de geloofskernen die gezamenlijk met bestuur 

en team overleggen. Lokaal kunnen zich rond die vertegenwoordigers wel groepen vormen. 

d. Er komt een beleidsgroep pastoraat (parochiële pastoraatsgroep) voor de gehele parochie om 

samen met het pastoraal team en bestuur te komen tot een goede afstemming van activiteiten 

en het bedenken en aansturen van nieuwe initiatieven. In deze pastoraatsgroep neemt uit elke 

geloofskern een pastorale vertegenwoordiger deel. 

e. De financiële structuur zal meer gecentraliseerd worden. 

f. Er komt een parochiële beheercommissie die onder verantwoordelijkheid van het parochiebe-

stuur de zorg voor het beheer van de onroerende goederen op zich neemt. In deze beheercom-

missie nemen alle gebouwenbeheerders uit de kerklocaties deel. 

g. Het al bestaande parochiebrede overleg van penningmeesters (straks budgethouders) en kerk-

hofbeheerders blijft bestaan. 

h. Per kerkgebouw dat open blijft is er in ieder geval een beheergroep en enkele coördinatoren 

voor ondersteuning van het pastorale werk. 

i. De communicatiekanalen van de parochie worden ingezet om zo verder te groeien naar een 

gemeenschappelijke missie 
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5.3 Hoe ziet de kaart eruit? 
Het pastoraal team en het parochiebestuur gaan naast de Emmauskerk nog 6 kerken aan de goddelijke 

eredienst onttrekken. In 2019 zullen er nog 5 kerken open zijn: Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Wehl en 

Zeddam. Dit is een moeilijke keuze en een zware stap. Het is echter geen kwestie van winnaars en 

verliezers. De grote uitdaging ligt erin om met zoveel mogelijk gelovigen (waaronder de vrijwilligers) 

naar de nieuwe situatie gaan. Dit vraagt enerzijds aansturing die het geheel van de parochie overziet 

en anderzijds ruimte voor alle goede initiatieven van onderop.  

Het parochiebestuur heeft besloten dat de volgende kerkgebouwen aan de bisschop zullen voorgedra-

gen om aan de goddelijke eredienst te worden onttrokken zodat ze verkocht kunnen worden: de kerk-

gebouwen in Braamt, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl, Kilder, Loil, en Stokkum. Het bestuur heeft de ambitie 

om een goede herbestemming te vinden voor kerkgebouwen en pastorieën, waardoor het behouden 

kan blijven in de gemeenschap. Daarover zijn in verschillende gemeenschappen gesprekken met geïn-

teresseerden gaande.  

 

Figuur 7: Kaart met openblijvende kerken in 2019 

5.4 Wat houdt het proces van sluiten in? 
Binnen 6 tot 12 maanden na 15 mei 2017 zal in genoemde kerkgebouwen het vieren van de weekend-

liturgie beëindigd worden. Intussen zal gezocht worden naar herbestemmingen. Uiterlijk 2 jaren na 15 

mei 2017 gaat bij deze kerkgebouwen de deur op slot voor alle vormen van kerkelijk samenkomen en 

vieren. Op het moment van overdracht van het kerkgebouw aan een andere eigenaar, en dat kan zo 
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mogelijk eerder of later dan de termijn van 2 jaren zijn, zal het gebouw aan de goddelijke eredienst 

onttrokken worden. 

We hopen dat het blijft bij de sluiting van de 6 kerken. In paragraaf 4.2.2 hebben we echter al aange-

geven dat qua kerkbezoek de behoefte aan kerkruimte over 10 jaren al veel minder kan zijn.  

5.5 Wat zal er gezamenlijk zijn? 
Het pastoraal team heeft in de parochie de verantwoordelijkheid voor het pastoraat. Het doet het 

werk in samenwerking met vele vrijwilligers en assistenten. Daarbij is het principe van kerntaken, pa-

rochiële nabijheid en pastoraal ondernemen een nuttig werkinstrument. Bij kerntaken is het team lei-

dend in de uitvoering, bij de nabijheid beperkt het zich tot begeleiding en bij het ondernemen kan het 

een belangrijke trekker zijn.  

Het pastoraal team heeft in de parochiële pastoraatsgroep een belangrijke gesprekspartner bij de ont-

wikkeling van het beleid en de coördinatie van de uitvoering. Initiatieven op pastoraal gebied vanuit 

de parochie worden aan het pastoraal team voorgelegd. Alleen na instemming van het team kan het 

parochiebestuur mogelijk voor financiering zorgen.   

5.5.1 Eucharistisch Centrum 

In het Eucharistisch Centrum wordt iedere zondag en op Hoogfeesten de eucharistie gevierd. Met ver-

zorgde liturgie in deze kerk wil het centrum een voorbeeld zijn voor de liturgie in de andere parochie-

kerken.  

5.5.2 Parochieadministratie 

Tot en met 2017 wordt de uitvoering van het financieel beleid en de financiële administratie voor een 

belangrijk deel op de locatie van de geloofsgemeenschap gevoerd. In deze decentraal gevoerde admi-

nistratie wordt het boekhoudprogramma Navision gebruikt. Centraal worden locatie overschrijdende 

zaken geadministreerd zoals personeel, groot onderhoud en beleggingen. Ook centraal vinden de toet-

sing, afstemmingen en consolidatie plaats alsmede de productie van de jaarrekening.  

Vanaf 2018 wordt één centrale administratie beoogd. Waar mogelijk en efficiënt zal voor de vastleg-

gingen de nabijheid van de activiteiten worden gezocht. Daarbij valt te denken aan kerkbalans, gebou-

wen en begraafplaatsen. De inning van gelden en de betalingen worden gecentraliseerd met uitzon-

dering van enige beperkte plaatselijke uitgaven. In alle thans bestaande locaties zal een aanspreekpunt 

voor financiële zaken, deze persoon zal tevens budgethouder zijn. 

De ledenadministratie zal, weliswaar op iets langere termijn, worden samengebracht in één bestand. 

In welke vorm is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond SILA. Ook in een gecentraliseerde le-

denadministratie zal het middels de zogenaamde dimensie dan wel postcode mogelijk blijven de thans 

bestaande geloofsgemeenschappen als zodanig te blijven identificeren en benaderen. 

De werkgroepen kerkbalans blijven bestaan en worden op zodanige wijze geïnstrueerd dat zij op effi-

ciënte wijze van informatie uit de ledenadministratie gebruik kunnen maken terwijl anderzijds de lo-

kale nabijheid niet verloren gaat. 

De begroting zal als voorheen volgens het door het bisdom voorgeschreven format worden opgesteld. 

De budgethouder verzamelt lokaal de voor het opstellen van de begroting noodzakelijke informatie. 

De budgethouder stuurt tevens de plaatselijke werkgroep kerkbalans en ledenadministratie aan. Hij of 

zij beheert het aan de geloofsgemeenschap toegekende budget en controleert de facturen ter verdere 
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centrale afwikkeling. Budgethouders vormen tezamen met de penningmeester het financieel comité. 

Het financieel comité is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarlijkse begroting. 

5.5.3 Gebouwenbeheer 

Het parochiebestuur zal zich intensief inzetten om de doelen zoals beschreven in dit herstructurerings-

plan binnen de afgesproken tijd te realiseren. Ondertussen zullen ook de reguliere activiteiten van het 

parochiebestuur alle aandacht houden.  

Het parochiebestuur zal ten aanzien van de beheertaken nauw samenwerken met de lokale beheer-

groepen. Het parochiebestuur zal een parochiële beheercommissie instellen. De samenstelling van de 

parochiële beheercommissie zal zijn: de parochiebestuurder met beheer gebouwen in zijn of haar por-

tefeuille en vanuit de (openblijvende) kerkgebouwen één vertegenwoordiger. Daarnaast kan aanvul-

ling plaatsvinden met specifieke deskundigen op het terrein van gebouwenbeheer. Tijdelijk kan in deze 

parochiële commissie ook een vertegenwoordiger (namens de lokale beheergroep) zitting hebben van 

uit die kerkgebouwen die gesloten worden maar nog geen andere bestemming hebben gekregen. 

De taak van de parochiële beheercommissie zal zijn: het adviseren inzake het door het parochiebestuur 

te voeren beleid met betrekking tot het beheer van de gebouwen. Tevens het monitoren van zowel de 

beleidsmatige- als uitvoeringstechnische kant van het beheer van gebouwen. Het korte termijn onder-

houd als wel het meerjarig onderhoud valt daaronder.  

De beheergroepen op het niveau van de afzonderlijke kerkgebouwen zullen zich bezighouden met de 

dagelijkse activiteiten zoals schoonhouden, tuinonderhoud, kleine reparaties etc. Bepaalde werkzaam-

heden kunnen worden uitbesteed in overleg met de plaatselijk vertegenwoordiger in de parochiële 

beheercommissie. 

5.5.4 Parochiële pastoraatgroep 

Op dit moment werken wij met een model waarbij iedere geloofsgemeenschap een locatieraad heeft 

met daarin opgenomen de pastoraatsgroep. Wij willen echter op korte termijn een parochiële pasto-

raatgroep oprichten. In deze groep zitten vrijwilligers die het lokale pastoraat en andere pastorale ac-

tiviteiten in de parochie vertegenwoordigen, zo nodig aangevuld met enkele vrijwilligers die in staat 

zijn beleidsmatig mee te denken. In de pastoraatsgroep is zicht op alle pastorale activiteiten binnen de 

parochie. De pastoraatgroep is het belangrijkste klankbord voor het pastoraal team bij het formuleren 

van pastoraal beleid en het nemen van beslissingen over pastorale projecten. Daarnaast draagt zij met 

het pastoraal team zorg voor de coördinatie van het pastoraat in de parochie.  

In de geloofskernen en zeker in de vijf kerklocaties is een groep vrijwilligers rond de coördinator pas-

toraat actief. 

5.5.5 Communicatie op papier en online 

Op dit moment is er al De Gabriël, één informatie en communicatieblad voor de hele parochie. Daar-

naast hebben verschillende geloofsgemeenschappen meer of minder frequent een eigen informatie-

blad. Voor de wekelijkse berichtgeving wordt ook gebruik gemaakt van de huis-aan-huisbladen Mont-

ferland Nieuws en Montferland Journaal. Daarnaast maken we gebruik van digitale vormen zoals de 

website en Facebook. De herstructurering van de parochie vraagt ook van onze communicatiekanalen, 

de website en De Gabriël, om een benadering die recht doet aan de eenwording. We werken toe naar 

een communicatie die aansluit bij de nieuwe parochiële structuur zowel op papier als online, waarbij 
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er een centrale redactie wordt gevormd die niet alleen oog heeft voor de samenhang, maar hier ook 

uitvoering aan kan geven. 

5.5.6 Kerkhoven 

De parochie is er zich van bewust dat kerksluiting ook mogelijke gevolgen heeft voor het bij de kerk 

horende kerkhof. In principe blijft het kerkhof open en in eigendom en beheer bij de parochie. De 

parochie staat er echter niet onwelwillend tegenover om deze kerkhoven onder te brengen in aparte 

stichtingen per geloofskern. Hiermee kan de betrokkenheid van de lokale gemeenschap met het kerk-

hof veilig gesteld worden. Het voortbestaan van deze kerkhoven is afhankelijk van de inzetbaarheid 

van vrijwilligers van de lokale gemeenschap en de nabijheid tot de nabestaanden. Het Bisdom heeft 

hieromtrent echter nog geen advies gegeven. 

5.6 Katholieke presentie in elke geloofskern 
Als onderdeel van de nieuwe gezamenlijke structuur zal onze parochie vooral ook lokaal present zijn. 

Hoe we die presentie het beste in kunnen gaan vullen weten de parochianen zelf het beste. Daarom 

hebben we ons willen laten voeden met wat er leeft in de parochie door te luisteren naar een klank-

bordgroep. Deze groep van 22 mensen uit de parochie is bij elkaar geweest op 11 februari en 11 maart 

2017. Ze hebben gesproken onder leiding van Herman Agterhoek over onze plannen en hebben hun 

ideeën ingebracht aan de hand van een aantal geformuleerde vragen. 

Tijdens deze gesprekken ging het niet over zaken als hoeveel kerken gaan er dicht – of liever gezegd 

blijven er open, wel ging het over vragen als: 

• Hoe willen we met elkaar ‘kerk’ zijn  

• Wat betekent het voor u als betrokken parochiaan als uw kerk wordt gesloten? Betekend het 

einde van een gelovig leven ter plaatste?  

• Als uw kerkgebouw openblijft, bent u dan vooral blij dat er vanuit nabije dorpen waar het ge-

bouw gesloten is, parochianen bij komen kerken en blijft alles hetzelfde?  

• Waar vindt u dat de parochie in onze tijd aandacht aan zou moeten besteden?  

• Op welke doelgroepen dienen we ons te richten?  

Deze ontmoetingen hebben we als bijzondere inspirerende bijeenkomsten ervaren en de inbreng van 

de klankbordgroep is een welkome aanvulling op het perspectief dat we u als parochianen gaan aan-

bieden. In bijlage 2 zijn de verslagen opgenomen van de bijeenkomsten.  

Op wie zal de vernieuwde parochie zich richten? 

De klankbordgroep zijn vragen voorgelegd: Voor wie zijn wij parochie? Op wie moeten wij ons richten 

in onze geloofskernen (alle gemeenschappen met of zonder kerklocatie). Een indringende oproep van-

uit de klankbordgroep: houdt contact met alle parochianen.  

Daarnaast: dat we een missionaire kerk willen zijn die zijn eigen sociale en maatschappelijke relevantie 

kent. Daarin kunnen we ook met onze niet-RK – medechristenen samen optrekken.  

Wensen met betrekking tot de liturgische invulling 

Liturgie is een belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn. Met een halvering van het aantal kerkgebouwen 

zal ook het ‘aanbod’ van de liturgie veranderen. In het EC zal iedere zondag een Eucharistieviering zijn 

omdat diocesane richtlijnen dit verlangen. 
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De voorkeur van de klankbordgroep gaat uit naar gemengd aanbod van verschillende soorten vieringen 

in elke kerklocatie.  Ook zou er serieus gekeken moeten worden naar mogelijkheden waar de kerk aan 

de eredienst zal worden onttrokken; of de schuttersviering, de carnavalsviering, de sacramentsproces-

sie behouden kan blijven. Naast de reguliere/traditionele zondagse (eucharistie-)vieringen lijkt er ook 

belangstelling te zijn voor gebedsvieringen, waarin bijvoorbeeld samen zingen en bidden een duide-

lijke plek hebben.  

Waar komt de presentie het best tot zijn recht? 

Het liefst ziet de klankbordgroep kerkelijke presentie, zo mogelijk op lokaal niveau. De geografische 

nabijheid van de parochie wordt zeer op prijs gesteld. Daarom kan er gezocht worden naar mogelijk-

heden om ook buiten een kerkgebouw aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld het dorpshuis in de geloofskern.  

Presentie in de geloofskern waar geen kerklocatie meer is 

Voor het bestuur en het pastoraal team zijn de levendige netwerken van de geloofskern van belang. 

Wij hopen dat deze door de lokale geloofskern in stand kan worden gehouden. We denken bijvoor-

beeld aan de adventsactie, de vastenactie, zorg en aandacht voor mensen die ziek zijn of in eenzaam-

heid leven, in stand houden van relatie gemeenschap en de school. De mogelijkheden zullen per ge-

loofskern samen met bestuur en pastoraal team moeten worden onderzocht.  

Hoe kunnen we de parochianen er het beste bij betrekken? 

In het komende veranderingsproces willen we zoveel mogelijk mensen behouden voor onze parochie 

en hen de mogelijkheid bieden om hun talenten in te zetten. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van 

de suggesties en aanbevelingen van de klankbordgroep. Ook de oproep van de klankbordgroep zelf 

om hen te betrekken bij het vervolg willen we graag honoreren. Wij zullen vrijwel zeker de klankbord-

groep ook na 2017 bijeenroepen om enkele keren te brainstormen om suggesties voor de toekomst te 

verkrijgen. 
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6 TOETSING VAN DE NIEUWE STRUCTUUR 
Aan de hand van toetsingscriteria die in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd wordt in dit hoofdstuk ge-

toetst of het voorstel dat in hoofdstuk 5 is uitgewerkt ons ook zal brengen waar we naar toe willen. 

Bij een dergelijke toetsing geldt dat de criteria in onderlinge samenhang gezien moeten worden. Elk 

criterium afzonderlijk kan niet hard als alleenstaande maatstaf worden gebruikt. 

6.1 Nieuwe woorden 
In de nieuwe situatie zullen we een aantal begrippen gebruiken die deels nieuw zijn. Deze zijn: 

- Geloofskern: een gemeenschap van gelovigen in en rond dorp of stad gesitueerd, welke in de 

oude situatie met de term geloofsgemeenschap werd aangeduid. 

- Kerklocatie: de locatie waar zich een van de kerken van de parochie H. Gabriël bevindt. 

- Kerngroep: de rond de herstructurering uit het parochiebestuur en pastoraal team gefor-

meerde coördinatiegroep. 

- Klankbordgroep: de in de fase van voorbereiding van de herstructurering geformeerde groep 

uit alle geloofsgemeenschappen aan wie ideeën en suggesties gevraagd zijn rond een aantal 

kwesties. 

- Coördinator pastoraat: de op het werkgebied pastoraat functionerende vertegenwoordiger 

van een geloofskern. 

- Budgethouder: de op het werkgebied financiën functionerende vertegenwoordiger van een 

geloofskern. 

- Gebouwenbeheerder: de op het werkgebied gebouwenbeheer functionerende vertegenwoor-

diger van een kerklocatie 

- Kerkhofbeheerder: de beheerder van een van de kerkhoven van de parochie. 

6.2. Pastorale en geografische dekking 
De kerken die open blijven zijn goed in staat om samen de pastorale behoefte van de gehele parochie-

gemeenschap te bedienen, rekening houdend met de geografische spreiding binnen en over het ver-

zorgingsgebied van de parochie. De onderlinge afstanden tussen de kerken waren al relatief beperkt 

en zullen door de sluiting van de zes kerken gemiddeld wel toenemen. Toch blijft het mogelijk om 

binnen 4 kilometer naar de kerk te gaan. Voor parochianen die gewend waren te voet naar de kerk in 

hun eigen dorp te gaan kan dit wel problematisch zijn, maar hiervoor is in gezamenlijkheid een oplos-

sing te vinden in georganiseerd vervoer. 

6.2.  Een nieuw thuis vinden 
Door het sluiten van kerken gaat veel veranderen. Niet alleen in de geloofsgemeenschappen waar de 

kerk gaat sluiten, maar ook in de geloofsgemeenschappen waar de kerk openblijft. Waar het voor de 

een als loslaten en verlies ervaren wordt, zal het voor de ander een openstellen voor anderen worden 

waardoor ook het eigen karakter gaat veranderen. Wij benadrukken dat er hierdoor voor iedereen wat 

gaat veranderen. Dit komt niet alleen doordat parochianen een ander thuis zoeken, maar dat ook 

voorwerpen en attributen uit de kerken die gesloten gaan worden meegenomen worden naar de an-

dere kerken. Vrijwilligers die hun thuisbasis verliezen zullen als zij dit wensen geïntegreerd worden op 

andere locaties. Ook de verandering in de organisatiestructuur is er om de overgang voor iedereen 

mogelijk te maken. 
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6.3. Organisatiestructuur 
Veel verwachten we van de nieuwe organisatiestructuur. Het is een ingrijpende aanpassing van de 

huidige structuur. Er worden kerkgebouwen gesloten en de toekomstverwachting rond bemensing van 

het vrijwilligerskorps laat veel onzekerheid zien. De afgelopen jaren zijn al de nodige werkzaamheden 

gecentraliseerd. Die trend zal zich doorzetten. Activiteiten over de gehele parochie worden als één 

geheel georganiseerd of werkgroepen zijn samengesteld met leden vanuit alle geloofskernen, die dan 

lokaal uitvoering geven aan gezamenlijke afspraken. Dit alles laat met het oog op de bemensing in de 

toekomst veel onzekerheid zien. Toch is het realistisch om die aanpassing door te voeren. De lijntjes 

zullen korter zijn, waardoor we nabijer en persoonlijker zullen communiceren. Dit is een belangrijk 

aspect bij het vrijwilligerswerk en draagt bij aan motivering en daadwerkelijke ondersteuning. 

6.3.1. Één parochie, 11 geloofskernen, 5 kerklocaties 

We verlaten de term geloofsgemeenschap. Deze is nadrukkelijk verbonden met de situatie waarin een 

gemeenschap in dorp of stad gevormd was rond of toebehoorde aan een kerkgebouw. Aangezien ker-

ken gaan sluiten gaat deze vlieger niet meer op. We willen voorkomen dat parochianen daardoor het 

gevoel krijgen dat ze gedwongen worden om bij een andere gemeenschap te moeten aansluiten. Vaak 

ook gemeenschappen waar men eerder in een gezonde concurrentie mee leefde. Iedereen is dus vanaf 

nu parochiaan van de parochie H. Gabriël. Wat betreft de organisatie binnen de parochie blijven we 

wel elf geloofskernen onderscheiden. Het is geen natuurlijke stap om verschillende dorpen of stad 

zomaar als een eenheid te gaan beschouwen. We blijven het getal elf vooralsnog hanteren, vooral van 

belang voor de contacten met onze parochianen rond pastoraat en financiën. Denk hierbij onder an-

dere aan het bezoekwerk, bezorging informatie en de kerkbalans. Daarnaast kennen we in de nieuwe 

situatie 5 kerklocaties binnen de parochie. Deze kerken staan ten dienste van de gehele parochie. Wat 

betreft de inzet van vrijwilligers in deze kerkgebouwen zullen de afkomstig kunnen zijn uit de gehele 

parochie. Op deze wijze ontstaat er daadwerkelijk een nieuwe situatie voor elke parochiaan. 

6.3.2. Vertegenwoordiging 

Uit elke geloofskern zal een persoon afgevaardigde zijn naar het pastoraatsoverleg. Zo zal ook een 

persoon uit elke geloofskern dat zijn naar het financiële overleg. Vanuit de vijf kerklocaties zullen af-

gevaardigden deelnemen aan overleg van gebouwenbeheerders. Ook de geloofskernen waar een kerk-

hof aanwezig is kent een beheerder, waarvoor centraal overleg nodig is. Al deze personen vormen de 

schakel tussen het centrale en het lokale niveau. In de nieuwe organisatie is het essentieel dat gewerkt 

wordt vanuit de situatie dat we met zijn allen één parochie zijn. Het is dan ook van belang dat de 

afgevaardigden mensen zijn die dit gedachtengoed delen en uitdragen. Op lokaal niveau is het wense-

lijk dat meerdere personen een groep vormen rond deze afgevaardigde om het voorliggende werk 

gedaan te krijgen. 

6.3.3. Bijeenkomsten 

Het aantal bijeenkomsten op lokaal of clusterniveau, waar dezelfde onderwerpen op meerdere plaat-

sen en momenten aan de orde worden gesteld, zullen in de nieuwe organisatie niet meer voorkomen. 

Hierdoor zal veel tijd te besparen zijn waardoor voor team en bestuur ruimte ontstaat om zich meer 

te richten op pastorale nabijheid, kwaliteit en geloofsinhoud. 

In de nieuwe situatie verwachten we op parochieel niveau 2 maal per jaar overleg over de kerkhoven 

met de kerkhofbeheerders, 2 maal per jaar over de gebouwen met de gebouwenbeheerders, 3 maal 

over financiën met de budgethouders en 8 maal een overleg met de coördinatoren pastoraat. De drie 

eerstgenoemde overleggen worden door het parochiebestuur geïnitieerd, bij het pastoraatsoverleg 
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zullen zowel pastoraal team als parochiebestuur aanwezig zijn. Daarnaast zullen in voor- en najaar nog 

twee gezamenlijke bijeenkomsten van alle vertegenwoordigers plaatsvinden. 

6.4 Financiële vooruitzichten 
Het onderstaand overzicht geeft de situatie weer overeenkomstig de jaarrekening 2016 en een prog-

nose 2020. Met als uitgangspunt 2016 is een prognose gemaakt voor een gunstig en voor een ongun-

stig scenario. 

Naast een jaarlijkse krimp door overlijden en kerkverlating van ongeveer 4 %, die zich helaas de laat-

ste jaren aftekent, wordt rekening gehouden met het feit dat in het gunstige geval 30% en in het on-

gunstige geval 70 % van de parochianen van de te sluiten locaties niet langer bij zullen dragen. 

Na een periode van stabilisatie zal dit bij een midden scenario leiden tot evenwicht in de exploitatie 

waarvan opbrengsten uit vermogen en de begraafplaatsen een significant deel uitmaken. In het on-

gunstige scenario kan het tekort oplopen tot €20.000. 

 2016 2020 

Totaal lasten  1016  813 

Opbrengsten/bijdragen 648  479  

Huren/rente/begraafplaatsen 339  339  

Totaal inkomsten 987  818  

Resultaat  -29  5 

Tabel 3: Financieel toekomstscenario; bedragen x € 1000 

In bovenstaand overzicht zijn de opbrengsten van boventallig geworden gebouwen niet verwerkt, 

evenals eventuele rentebaten van daarvoor ontvangen gelden. 

6.5 Kansen op de markt van het onroerend goed 
Het parochiebestuur is zich terdege bewust van de centrale plaats die de kerkgebouwen vooral in de 

kleinere dorpskernen innemen. Alle te sluiten kerkgebouwen zijn, met uitzondering van de kerk in 

Braamt, gemeentelijke monumenten. De opbrengst van de verkopen kerken is nodig om de financie-

ring van onze parochie de komende 10 jaren veilig te stellen. 

Waar mogelijk zal gekeken worden naar behoud van het gebouw ten behoeve van een dorpshuisfunc-

tie. Er zijn al verkennende gesprekken gevoerd in Loil, Stokkum, Nieuw Wehl en Nieuw-Dijk. Ook in 

Braamt en Kilder zijn gesprekken gevoerd maar minder concreet. De komende maanden zullen moeten 

aantonen dat verder praten met partijen die zich inzetten voor de respectievelijke dorpsbelangen ook 

daadwerkelijk kunnen leiden tot verkoop. Zo niet dan is het bestuur genoodzaakt om potentiele kopers 

van buitenaf te raadplegen. 
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TOT SLOT: geloof in de toekomst 
Deze aanvulling op het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan schetst een ingrijpende weg die we als 

Gabriëlparochie inslaan. Door de huidige omstandigheden en om onze gemeenschappelijke toekomst 

te waarborgen moeten we nu ingrijpende en pijnlijke maatregelen treffen. We maken keuzes op basis 

van analyse en inschattingen. Deze keuzes zijn onderbouwd, maar blijven voor een deel ook subjectief. 

Dat we keuzes moeten maken is helder. Daarbij staat ons maar één ding voor ogen: bouwen aan de 

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. De herstructurering van de parochie is 

daarop gericht. Voor ons geloof in de toekomst.  

We gaan een periode van onzekerheid tegemoet waarin we elkaar hard nodig hebben om samen te 

bouwen aan de parochie. Een parochie voor de toekomst. Waar we de vreugde van ons geloof met 

elkaar weten te delen. Een parochie waar we ontdekken dat God met ons meegaat. 
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Bijlage 1: Kenmerken van de elf locaties 

Per locatie wordt kort ingegaan op de meest kenmerkende eigenschappen. Opgemerkt wordt dat de 

tellingen betreffende het kerkbezoek per weekend niet overal en niet even consequent uitgevoerd 

zijn. De grafiek geeft het gemiddelde aantal kerkbezoekers bij vieringen door het jaar, dus exclusief 

bijzondere vieringen zoals kerst en uitvaarten. 

Beek 

 

  

 

 

 

 

 

                     

De gemeenschap van Beek maakt gebruik van de H. Martinuskerk. De kerk en pastorie staan op de 

rijksmonumentenlijst. Toren en dak zijn tussen 1977 en 1989 geheel gerestaureerd/vernieuwd. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderenbezoek Vanaf 80 jaar. Rond de verjaardag.  4 personen de z.g. 80-+ groep 

Ziekenbezoek Zonnebloem; plm. 6 personen 

Koffiedrinken na de viering Op dinsdagmorgen 2 personen.  Allerzielen/Cecilia/2e Kerstdag/Ju-
bilea en speciaal verzoek: 1 persoon 

Bezoek nieuwe parochianen Nog in oprichting 

Oecumene werkgroep Nee 

Bijzondere vieringen Carnaval, Pinksterbier, ziekenmiddag, Schuttersfeest/Kermis  

Jaarlijks vrijwilligers feest In 2017 georganiseerd door 2 personen 

Dagje uit misdienaars Nee 

Dagje uit kinderkoor Door begeleiders kinderkoor ieder jaar georganiseerd: 4 personen  

Avondwakegroep 3 personen 

Uitvaartgroep 2 personen 

Schoolvieringen Nee 

Lokale PCI 6 personen: vergaderen regelmatig, niet bekend hoe vaak 
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Braamt 

  
  

De gemeenschap van Braamt maakt gebruik van de O.L.V.van Altijddurende Bijstand kerk midden in 

het dorp. Braamt ligt op 3 km afstand van Zeddam.  

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderenbezoek Door De Zonnebloem 

Ziekenbezoek Pastoor de Vreeze 

Koffiedrinken na de viering n.v.t. 

Bezoek nieuwe parochianen geen 

Oecumene werkgroep 2 

Bijzondere vieringen Kermis, schuttersfeest, Gildefeest, schoolverlatersmis, carna-
valsviering, Ghana viering 

Jaarlijks vrijwilligers feest Voor ieder een attentie met St. Nicolaas van de pastoor. 

Dagje uit misdienaars n.v.t. 

Dagje uit kinderkoor n.v.t. 

Avondwakegroep 2 

Uitvaartgroep 1 

Schoolvieringen Palmpasen, kerstavond en schoolverlaters. 

Lokale PCI n.v.t. 
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Didam 

 

De gemeenschap in Didam maakt gebruik van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk. 

Deze kerk staat in het centrum van Didam. De kerk is een rijksmonument. Er is een grote restauratie 

aanstaande die volgends het rapport van de monumentenwacht niet meer uitgesteld kan worden en 

waarmee €2 miljoen gemoeid zal zijn. Verwacht wordt het merendeel van dit geld via subsidies en 

sponsoring binnen te halen. Aan de pastorie van Didam is een nieuw parochiecentrum gebouwd. Pas-

torie en parochiecentrum hebben geen status. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderenbezoek 6 personen 

Ziekenbezoek Zie ouderenbezoek 

Koffiedrinken na de viering 4 personen voor eerste zondag van de maand en 2 voor na elke 
donderdag viering 

Bezoek nieuwe parochianen Niet 

Oecumene werkgroep Gezamenlijk 

Bijzondere vieringen Schuttersfeest, Martinusfeest, Triduüm, Geloofsbelevenissen DG 

Jaarlijks vrijwilligers feest 1x per jaar, organisatie locatieraad 

Dagje uit misdienaars 2 personen regelen dit. Aantal misdienaars niet bekend bij ons 

Dagje uit kinderkoor N.v.t. 

Avondwakegroep 3 pers 

Uitvaartgroep 2 pers 

Kerkhofgroep N.v.t. 

Schoolvieringen Afgelopen jaar 1x Toorts 

Lokale PCI Bij ons niet bekend 
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‘s-Heerenberg 

   

De gemeenschap in ‘s-Heerenberg maakt gebruik van de H. Pancratiuskerk. De kerk is een rijksmonu-

ment en is net volledig gerestaureerd voor een totaalbedrag van ongeveer € 4 miljoen. De pastorie 

heeft geen status. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderenbezoek Via Zonnebloem 

Ziekenbezoek Via zonnebloem. Eigen groep is gestopt per 1 januari 2017. 

Seniorenmiddag Januari in clusterverband     6 personen van onze geloofsgemeen-
schap 

Koffiedrinken na de viering Ja   eerste zondag van de maand  en na Allerzielen viering 

Thuisbezoek nieuwe parochianen Geen werkgroep 

Oecumene werkgroep ja 

Bijzondere vieringen Carnaval, kermis, Hemelvaart 

Jaarlijks vrijwilligers feest Wordt eenmaal per 2 jaar gehouden voor alle vrijwilligers, wel elk 
jaar kerstattentie 

Dagje uit misdienaars N.v.t./ geen misdienaars meer 

Dagje uit kinderkoor N.v.t./ geen kinderkoor 

Avondwakegroep Ja, 4 personen 

Uitvaartgroep Ja, 4 personen 

Schoolvieringen Nee 

Lokale PCI Ja, 2 personen 

 

  

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kerkbezoek 's-Heerenberg



Pagina 5 
Bijlage 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herstructurering van de parochie H. Gabriël: “Geloof in de toekomst”  15 mei 2017 

Kilder 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenschap van de locatie Kilder maakt gebruik van de H. Johannes de Doper kerk. Deze kerk is 

aangewezen als een gemeentelijk monument. Tussen 1999 en 2001 zijn de leien daken en de goten 

vernieuwd/gerepareerd. De dichtstbijzijnde kerk die open blijft staat op ongeveer 3 km. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderenbezoek Wordt in Kilder door de Zonnebloem gedaan, in afstemming met de loca-
tieraad (de locale PCI ondersteunt financieel de Zonnebloem en helpt mee 
met de Zonnebloemacties 

Ziekenbezoek idem 

Koffiedrinken na de 
viering 

Incidenteel: ca. 6 x per jaar. Organisatie door de locatieraad, lectorengroep 
of de gezinswerkgroep 

Bezoek nieuwe paro-
chianen 

Incidenteel. Men krijgt een welkombrief met aanbod voor persoonlijk con-
tact waarvan soms gebruik wordt gemaakt. 

Oecumene werkgroep Gezamenlijk 

Bijzondere vieringen Jaarlijks: 5 x Gezinsvieringen/Carnavalsviering/Schuttersviering/Kermisvie-
ring/Zonnebloembiering/Vrouwenbondviering. 

Jaarlijks vrijwilligers 
feest 

Om het jaar (dus tweejaarlijks) met aanhang 

Dagje uit misdienaars Er zijn geen “kleine” misdienaars 

Dagje uit kinderkoor Niet bekend 

Avondwakegroep Door 6 lectoren (selectie uit bovenstaande groep) 

Uitvaartgroep Door 3 lectoren (selectie uit bovenstaande groepen) 

Schoolvieringen 1 x bij schoolverlaters: einde van het schooljaar 

Lokale PCI Door 2 personen. Begroting, jaarrekening, deelname aan parochiële bij-
eenkomsten 

Oud IJzeractie 18 personen die jaarlijks oud ijzer verzamelen en opbrengst doneren aan 
de stichting. Deze stichting kiest jaarlijks een besteding dat de locatie Sint 
Jan de Doper ten goede komt (b.v. kerstattenties vrijwilligers/opknappen 
mortuarium). 
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Loil 

  

 

  

 

 

 

 

De gemeenschap van de locatie Loil viert in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk, op 2 km afstand van 

de Mariakerk te Didam. Deze kerk en pastorie zijn aangewezen als een gemeentemonument. In de 

negentiger jaren zijn de leiendaken gerepareerd van zowel kerk als pastorie en de goten voor een groot 

deel vernieuwd. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderen bezoek 7 personen   3 à 4 x per jaar op bezoek, op verzoek vaker. 

Ziekenbezoek Zie Ouderen bezoek 

Koffiedrinken na de viering 1x per maand    3 personen 

Bezoek nieuwe parochianen 2 personen 

Oecumene werkgroep 1 persoon 

Bijzondere vieringen Schuttersfeest met processie, Carnaval en Ziekentriduüm 

Jaarlijks vrijwilligers feest 1x per jaar   door Locatieraad (6 personen) 

Familie/gezinsvieringen 3x per jaar   Carnaval, Palmpasen & Kerstmis   4 personen 

Dagje uit misdienaars 1x per jaar  4 personen 

Dagje uit kinderkoor - 

Avondwakegroep 3 personen 

Uitvaartgroep - 

Schoolvieringen - 

Lokale PCI 2 personen 
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Nieuw-Dijk 

                                         

De gemeenschap van de nieuw-Dijk maakt gebruik van de H. Antonius van Paduakerk. Kerk en pastorie 

staan op de gemeentelijke monumentenlijst. De toren en het dak zijn in 1993 geheel vernieuwd/ge-

restaureerd. De afstand tot de Marikerk in Didam is ongeveer 2 km. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderenbezoek Pasen en Kerst          10 personen  

Ziekenbezoek Zie ouderen bezoek 

Koffiedrinken na de viering Allerzielen en af en toe eens na zaterdagviering         4 perso-
nen             2x in de maand doordeweeks woe.   2 personen 

Bezoek nieuwe parochianen Niet  

Oecumene werkgroep Gezamenlijk 

Bijzondere vieringen Carnaval Schuttersfeest Schuttersviering Ziekentriduüm             

Jaarlijks vrijwilligers feest 1x per jaar                         15 personen 

Dagje uit misdienaars niet 

Dagje uit kinderkoor Kinderen krijgen zakje snoep  15x 

Avondwakegroep 5 personen 

Uitvaartgroep 1 persoon 

Schoolvieringen niet 

Lokale PCI 2x per jaar      4 personen 

Pastoraatsgroep 3 personen 
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Nieuw Wehl 

 

 

 

 

 

 

De gemeenschap van de locatie Nieuw Wehl maakt gebruik van de O.L.V.van Altijddurende Bijstand 

kerk, op 3 km afstand van Wehl. Deze kerk, pastorie en de Mariakapel in het park zijn aangewezen als 

gemeentemonument. In de negentiger jaren zijn de pannendaken en goten van de kerk vernieuwd/ge-

restaureerd. Het parochiehuis dat verhuurd is aan Elver en heeft geen status. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderen bezoek 1 persoon door het jaar;  Kerst i.s.m. Wehl  1 persoon  uit N. Wehl + 
jongerenwerk 

Ziekenbezoek Zie ouderenbezoek 

Koffiedrinken na de vie-
ring 

Elke zaterdagavondviering m.u.v. bijzondere feestdagen (Kerst, Pasen 
e.d.)   6 personen 

Bezoek nieuwe parochia-
nen 

Niet, informatie in brievenbus vanuit secretariaat v.d. geloofsgemeen-
schap 

Oecumene werkgroep 2 personen in het overleg, niet in de werkgroep 

Bijzondere vieringen Allerzielenviering, Sint Maartenviering, Palmpasenviering in samen-
werking met Elver, Wehl en Nieuw Wehl, Carnaval, Processie met 
schuttersfeest, opening  jaar vrouwenbond,  idem jongerenwerk     

Jaarlijks vrijwilligers feest 1x per jaar    2 personen 

Dagje uit misdienaars 1x per 2 jaar, 6 personen + 8 kinderen 

Dagje uit kinderkoor niet 

Avondwakegroep 5 personen 

Uitvaartgroep 1 persoon 

schoolvieringen niet 

Lokale PCI Met Kerstmis samen met Wehl, uit Nieuw Wehl  1 persoon 
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Stokkum 

 

 

 

 

 

De gemeenschap van Stokkum maakt gebruik van de H. Suitbertuskerk. Het gebouw en de pastorie 

staan op de gemeentelijke monumenten lijst. In 1985 is het leiendak geheel gerestaureerd, in 2003 de 

toren. In Stokkum staat een jeugdgebouw zonder status. De afstand tot de dichtstbijzijnde kerk die 

open blijft is ongeveer 3 km. 

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitoverzicht Opmerkingen 

Ouderen bezoek Door Zonnebloem 

Ziekenbezoek idem 

Seniorenmiddag Met Zeddam en ‘s-Heerenberg 

Koffiedrinken na de viering 4 personen 

Bezoek nieuwe parochianen Door 8 wijkcontactpersonen 

Oecumene werkgroep  

Bijzondere vieringen Suitbertusviering, kermis en carnaval 

Jaarlijks vrijwilligers feest 1 x per jaar 

Dagje uit misdienaars In combinatie met jeugdkoor 

Dagje uit kinderkoor In combinatie met misdienaars 

Avondwakegroep 7 personen 

Uitvaartgroep 2 personen 

schoolvieringen  

Lokale PCI 1 persoon 

 

  

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kerkbezoek Stokkum



Pagina 10 
Bijlage 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herstructurering van de parochie H. Gabriël: “Geloof in de toekomst”  15 mei 2017 

Wehl 

 

De gemeenschap van de locatie Wehl maakt gebruik van de H. Martinuskerk. De kerk en pastorie zijn 

aangewezen als een rijksmonument. De kerk is medio tachtiger jaren en begin negentiger jaren geres-

taureerd, de toren tussen 2004 en 2007. De parochie bezit verder een woonhuis aan de Kon. Wilhel-

minastraat.  

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderen bezoek Kerst 9 personen 

Ziekenbezoek 3 personen (communie thuis) 

Koffiedrinken na de viering Alleen bij de door de weekse viering op vrijdag  2 personen 

Bezoek nieuwe parochianen Nieuwe parochianen krijgen een welkom brief  

Oecumene werkgroep 2 personen 

Bijzondere vieringen 2x schuttersfeest , processie, Ziekendag 

Jaarlijks vrijwilligers feest Ja  

Dagje uit misdienaars Nee. ( Ze krijgen in december altijd een presentje) 

Dagje uit kinderkoor  Opgeheven 

Avondwakegroep 4 personen 

Uitvaartgroep 2 voorgangers (uitvaartwacht en coördinator 4 personen)  
En er is nog een werkgroep “Mensen in Rouw” zij gaan o.a. op 
nabestaanden bezoek en organiseren ook bijeenkomsten deze 
bestaat uit 6 personen 

schoolvieringen Nee (Soms komen de scholen met een verzoek rond kerst) 

Lokale PCI 2 personen 
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Zeddam 

    

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenschap van Zeddam maakt gebruik van de H. Oswalduskerk. Deze kerk is aangewezen als 

een rijksmonument. Begin 200 zijn kerk en toren grondig gerestaureerd. Een klein deel van het dak 

moet nog gerestaureerd worden. De pastorie heeft geen status.  

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. 

Activiteitenoverzicht Opmerkingen 

Ouderen bezoek 4 personen 

Ziekenbezoek 4 personen 

Seniorenmiddag Samen met Stokkum en ‘s-Heerenberg 

Koffiedrinken na de viering 6 personen 

Bezoek nieuwe parochianen 10 personen 

Oecumene werkgroep 2 personen 

Bijzondere vieringen Oswaldusviering, Passie in Montferland, carnaval 

Jaarlijks vrijwilligers feest Om de twee jaar  

Dagje uit misdienaars  

Dagje uit kinderkoor  

Avondwakegroep 3 personen 

Uitvaartgroep  

schoolvieringen 1 persoon 

Lokale PCI 2 personen 
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Bijlage 2: Verslag van de bijeenkomsten met de klankbordgroep 

11 februari en 11 maart 2017 in het parochiecentrum te Didam 

Verslag bijeenkomst klankbordgroep parochie H. Gabriël, 11 februari 2017. 

 

Aanwezig: 
Beek: Carla Krechting en Remco Peters. Braamt: Herman Jansen en Anton Koster. Didam: Agnes Huij-
bers en Hetty Krüs. 's-Heerenberg: Herman Bruggeman en Jan Loskamp. Kilder: Dini Burgers en Theo 
Kluitman. Loil: Tonnie Buiting en Antoinette van Helvoirt. Nieuw-Dijk: Wilma Beursken en Ineke 
Morsink. Nieuw Wehl: Drea Gieling plus 1 persoon. Stokkum: Raymond Cremer en Ricardo te Kaat. 
Wehl: Jeanette van Pul en Josephine ter Voert. Zeddam: Pia Onstein.  
Gespreksleider: Herman Agterhoek. 
Kerngroep: Xaf Hendriksen, Jurgen Jansen, Marijke Leijzer, Theo Reuling en Cora Cloin. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Zeddam: Ans Wanders. 
 

Pastoor Jurgen Jansen opent de bijeenkomst om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 
stelt Herman Agterhoek voor en spreekt een gebed uit. 
 
Theo legt aan de hand van een powerpoint-presentatie uit, wat  de bedoeling is van de bijeenkom-
sten van de klankbordgroep. 

- In 2010 is binnen het bisdom Utrecht de nieuwe parochie Gabriël gevormd uit 13 parochies. 
- Bij het woord ‘kerk’ kun je aan veel denken (gebouw, instituut, gemeenschap), maar bij kerk 

gaat het om een levenshouding en is de parochiaan/geloofsgemeenschap/kerk een teken en 
instrument van verbondenheid met God.  

- De begrenzing van de parochie in beeld. 
- De 11 gebouwen in beeld. 
- 12 gebouwen, 11 geloofsgemeenschappen, 27.000 parochianen, 1400 vrijwilligers en 4 leden 

van het pastoraal team. 
- Doel is om de Blijde Boodschap te verkondigen, de parochie zichtbaar te houden, maar de 

ogen niet te sluiten voor de realiteit. 
- De betrokkenheid wordt minder, het spreken over geloof neemt af, het kerkbezoek loopt te-

rug, de vrijwilligersgroep vergrijst, de bediening van de sacramenten neemt af en de begro-
ting is niet sluitend te houden. 

- De sacramenten en uitvaarten in grafiek. 
- Ook positieve veranderingen: verschillende nieuwe gespreksgroepen, Gabriëlmomenten, 

Mariavieringen en de belangrijke sociale rol in de samenleving. 
- De huidige situatie is zorgwekkend, de neergaande lijn zet door. Om de parochie zichtbaar te 

houden moet er een herstructurering tot stand komen. 
- Een toekomstgerichte visie om de parochie overeind te houden, met kwalitatief goede litur-

gie, catechese en diaconie, een efficiënte organisatie en een sluitende begroting. 
- Het herstructureringsplan wordt 15 mei bekend gemaakt en brengt voor iedereen iets 

nieuws. Welke organisatie is nodig, hoeveel vierplekken zijn er nodig, voor welke uitdagingen 
komen we te staan, hoe nemen we de parochianen mee? De uitvoering van het plan zal in de 
tweede helft van 2017 plaatsvinden. 

- De kerngroep leidt het hele proces. 
- De klankbordgroep denkt mee. Hoe moet de parochie er uit komen te zien met de helft van 

het aantal kerken? 2 personen per geloofsgemeenschap uit diverse geledingen maken deel 
uit van de groep en de bijeenkomsten worden begeleid door Herman Agterhoek. 
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Herman Agterhoek stelt zich voor en er is een kennismakingsrondje. 
 
Herman benadrukt het belang van de klankbordgroep en vraagt aan iedereen wat er in een geloofs-
gemeenschap moet blijven bestaan indien de kerk gesloten wordt of open blijft. 
 
Over het algemeen is men van mening dat het heel belangrijk is dat er een ontmoetingsplek blijft 
waar men elkaar kan spreken over het geloof en het kan delen met elkaar, zeker voor de ouderen. 
Men wil gelovig aanwezig blijven om aanspreekpunt te kunnen zijn en mensen te helpen. Dat kan 
eventueel op een andere plek dan in de kerk, hoewel het gebouw meer is dan alleen stenen. Speciale 
vieringen als Carnavalsvieringen en Schuttersvieringen worden belangrijk gevonden. De kerk neemt 
een belangrijke plaats in een dorp in. Ook het kerkhof mag niet vergeten worden. 
Men is bezorgd over de betrokkenheid van jonge gezinnen en jongeren. Hoe kunnen we hen als paro-
chie aanspreken? Ze zijn vaak bereid om iets te doen voor de gemeenschap, als je ze direct vraagt. 
Dat kan een kans zijn om het geloof ter sprake te brengen. Jonge mensen hebben over het algemeen 
weinig kennis van zaken als het over het geloof gaat en de oude rituelen spreken niet altijd aan. Tra-
ditie is belangrijk, maar men moet ook open staan voor vernieuwende liturgie. 
Er wordt ook geopperd om nieuwe geloofsgemeenschappen te vormen, daar waar vierplekken zijn 
en samen met de vrijwilligers een nieuwe geloofsgemeenschap vorm te geven. 
 
Daarna gaat de groep uiteen in 5 kleine groepjes onder leiding van 5 gespreksleiders, en bespreekt 
de 3 vragen die Herman op papier heeft gezet. Deze zijn: 
 

1. U bent tot nog toe actief betrokken geweest in uw lokale parochie. Het kan zijn dat uw kerkge-
bouw moet worden gesloten. Betekent dat dan het einde van het gelovig leven ter plaatse? 
Wat zou u graag willen behouden, voor uzelf en voor elkaar. Zou u, al is het in een kleine 
groep, willen blijven samenkomen om elkaar te ontmoeten en vast te houden, om samen te 
bidden en te vieren, en te overleggen hoe u er kunt zijn voor wie ziek is of anderszins uw aan-
dacht nodig heeft? En vindt u, ook als uw kerkgebouw openblijft, het belangrijk dat er in de 
kernen vitale groepen van geloven en kerkzijn blijven? En zou u die grotendeels zelf kunnen 
dragen? 

2. Als uw kerkgebouw openblijft, bent u dan vooral blij dat er vanuit nabije dorpen waar het ge-
bouw gesloten is, parochianen bij u komen kerken en blijft alles hetzelfde? Of is de komst van 
‘nieuwe parochianen’ aanleiding om samen een nieuwe start te maken? Wat zou u graag wil-
len? En als u vanwege kerksluiting in uw eigen parochie, elders gaat kerken, hoe zou u dan 
‘ontvangen’ willen worden? 

3. Hebt u verder wensen en ideeën voor de Parochie Gabriël als geheel? Wat mist u er? Wat zou 
u er graag willen vinden wat er nu niet is? Waar vindt u dat de parochie in onze tijd vooral aan-
dacht aan zou moeten besteden? 
 

Na de soep en de broodjes worden de antwoorden verzameld. 
 
Vraag 1: 
Groep 1: De geloofsgemeenschap bestaat uit drie groepen: ouderen, gezinnen en jongeren. Zij heb-
ben verschillende behoeften. Voor de ouderen moeten de rituelen in stand blijven. Men zou vierin-
gen aan kunnen bieden in zorgcentra, waarbij familie zou kunnen aansluiten. Voor gezinnen kan men 
gezinsvieringen aanbieden, waarbij betrokken ouders de relatie met de scholen kunnen bevorderen. 
Jongeren willen graag doe-activiteiten, in Beek mag vernieuwing daarvan plaatsvinden. Het is van be-
lang om naar de verschillende doelgroepen toe te gaan. 
 
Groep 2: Het liefst houdt men alle kerken open, maar dat is niet mogelijk. Kan het nog tot het eind 
van het beleidsplan in 2021? Moet een kerk aan de eredienst onttrokken worden? Kan een kerk lo-
kaal beheerd worden? Men zou een katholieke dorpsraad kunnen benoemen. De jongeren hebben 
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weinig kennis van het geloof. Het zou mooi zijn als zij o.l.v. een van de pastores samen kunnen ko-
men in kleine groepen. 
 
Groep 3: De geloofsgemeenschap zou op een andere locatie in het dorp samen kunnen vieren, nadat 
er goede afspraken zijn gemaakt met de andere gebruikers van dat pand. Er moet vervoer geregeld 
worden om mensen naar een viering in een andere kerk te brengen. Er moet één duidelijk herken-
baar centraal punt zijn in de parochie.  
 
Groep 4: De kerk heeft een centrale rol in het sociale leven in een dorp. Men kan zich meer focussen 
op die rol door hulp aan armen, ouderen en zieken te activeren.  Men heeft vanuit het team hulp no-
dig bij diaconie en liturgie. Vieren voor ouderen moet in stand blijven. Eventueel aansluiting zoeken 
bij een ouderensoos. Andere groepen moeten naar hen toe gaan. 
De communicatie is van groot belang en moet verbeterd worden. Laat de geloofsgemeenschappen 
meedenken hierin. 
 
Groep 5: Compliment aan het bestuur dat de kerken tot nu toe niet gesloten zijn. Als de kerken wel 
dicht gaan zal de betrokkenheid afnemen. Voor speciale vieringen moet er een ruimte beschikbaar 
blijven. Men begrijpt dat er kerken dicht moeten, maar het verdriet blijft. 
Het persbericht over het beleidsplan en de actie Kerkbalans samen, waren niet goed getimed. 
Het stimuleren van samenwerking kan ook positief werken, bijvoorbeeld de Mariavieringen. 
 
Vraag 2: 
Groep 1: Men moet gastvrij zijn. Bereid om met elkaar kennis te maken en elkaar welkom te heten. 
Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen en daar moet goed over gecommuniceerd worden. 
In het cluster met elkaar in gesprek gaan en de vrijwilligers samenbrengen, zodat er nieuwe groepen 
ontstaan. Bekende gezichten blijven zo bestaan en zijn herkenbaar voor de andere parochianen. Zor-
gen dat er geen rivaliteit ontstaat tussen de geloofsgemeenschappen. 
 
Groep 2: Zorg dragen voor de vrijwilligers en ze welkom heten in een andere geloofsgemeenschap. 
Vervoer regelen van parochianen naar een andere kerk. Koffie drinken na afloop van een viering, zo-
dat men met elkaar kan kennismaken. Contacten leggen met zorgcentra en ouderenorganisaties. 
 
Groep 3: In clustervorm werken en met vrijwilligers samen gaan werken, nadat er goede afspraken 
zijn gemaakt. Elkaar leren kennen en waarderen. 
 
Groep 4: Blijven de geloofsgemeenschappen als zodanig bestaan of integreren ze in een andere ge-
loofsgemeenschap? Het proces van sluiting van kerken moet zorgvuldig gevoerd worden. 
Er wordt al veel samengewerkt op clusterniveau. Dit moet verder worden uitgebouwd. Samen goede 
afspraken maken en opnieuw van start gaan. 
 
Groep 5: Als vrijwilligers bereid zijn naar een andere kerk te gaan, zullen ze mensen als vanzelf mee-
nemen in dit proces. Er is goede communicatie nodig over de kerkhoven en de geldstromen. Misin-
tenties zullen in een andere kerk gelezen worden. Men moet bereid zijn met elkaar kennis te maken 
en te bouwen aan een menselijke organisatie. 
 
Vraag 3: 
Groep 1: Minder regels en uitleg over die regels, zodat er inzicht ontstaat. Goede initiatieven delen 
en samen oppakken. Naar groepen toegaan, zodat ze niet onzichtbaar worden. Ook daar waar kerken 
gesloten worden. 
 
Groep 2: Goede communicatie! Attent zijn op mensen die aandacht behoeven. 
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Groep 3: Het parochieblad optimaliseren en promoten. Goed naar de inhoud kijken. Moeten de lo-
kale bladen behouden blijven? De website van de parochie goed bijhouden. 
 
Groep 4: Oecumenische vieringen stimuleren. Een enquête houden onder de parochianen om ideeën 
op te doen. De sociale media meer gaan gebruiken om zo ook de jongeren te bereiken. 
 
Groep 5: Goed communiceren, vooral bij speciale vieringen. Ondersteuning bij het samengaan van 
werkgroepen. 
 
Herman bedankt iedereen voor het open gesprek. Hij zal de volgende bijeenkomst voorbereiden. 
Dan gaat het erom tot concrete voorstellen te komen om die te verwerken in het beleidsplan. 
 
Jurgen bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. Het was een spannende ochtend waar 
mooie bouwstenen zijn aangeleverd. Gods zegen. Hij sluit de bijeenkomst om 13.00 uur. 
 

Verslag bijeenkomst klankbordgroep parochie H. Gabriël, 11 maart 2017. 

 
Aanwezig: 
Beek: Carla Krechting en Remco Peters. Braamt: Herman Jansen en Anton Koster. Didam: Agnes Huij-
bers en Hetty Krüs. 's-Heerenberg: Herman Bruggeman en Jan Loskamp. Kilder: Dini Burgers en Theo 
Kluitman. Loil: Tonnie Buiting en Antoinette van Helvoirt. Nieuw-Dijk: Wilma Beursken en Ineke 
Morsink. Nieuw Wehl: Drea Gieling Stokkum: Raymond Cremer en Ricardo te Kaat. Wehl: Josephine 
ter Voert. Zeddam: Pia Onstein en Ans Wanders.  
Gespreksleider: Herman Agterhoek. 
Kerngroep: Xaf Hendriksen, Jurgen Jansen, Marijke Leijzer, Theo Reuling en Cora Cloin. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Nieuw Wehl: 1 persoon. Wehl: Jeanette van Pul. 
 
Opening. 
Pastoor Jurgen Jansen opent de bijeenkomst om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 
houdt een korte overweging na het voorlezen van de eerste lezing van zondag 12 maart, Genesis 12, 
1 - 4a. 
 
Toelichting op ontstane aandachtspunten uit bijeenkomst met klankbordgroep 11-02-2017. 
Theo geeft aan de hand van een powerpointpresentatie antwoorden op de vragen die op 11 februari 
gesteld zijn door leden van de klankbordgroep. 
 
Vraag 1: Kunnen de kerkgebouwen nog tot eind 2021 openblijven? 
Op 15 mei wordt bekend gemaakt welke kerken gesloten zullen worden. Daar zal binnen 6 tot 12 
maanden geen weekendliturgie meer plaatsvinden en zal er gezocht worden naar een andere be-
stemming voor kerkgebouw en pastorie. Als er een andere bestemming gevonden is zal de kerk aan 
de eredienst onttrokken worden. Dit traject zal 1 á 2 jaar duren. 
 
Vraag 2: Moet een kerk aan de eredienst onttrokken worden? 
Ja, de kerk heeft dan een andere bestemming en is geen eigendom meer van de parochie. 
 
Vraag 3: Kan een kerkgebouw lokaal beheerd worden? 
De dorpsgemeenschap kan het gebouw overnemen. De parochie blijft verantwoordelijk voor pasto-
raat en liturgie. Het streven van de parochie is om de gebouwen na sluiting te verkopen. 
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Vraag 4: Blijven de geloofsgemeenschappen bestaan of integreren ze in de nieuwe gemeenschap? 
Een geloofsgemeenschap heeft een eigen plek nodig om samen te komen. Voor de parochie zijn alle 
parochianen gelijk. Er zal gezocht moeten worden naar een goede vorm om samen vieren en lokaal 
samen te komen. De parochiegemeenschap als geheel blijft bestaan, maar de binding zal ruimer wor-
den. Er zullen nieuwe gemeenschappen gevormd worden rond de vierplekken. De kerkhoven blijven 
vooralsnog bij de parochie in beheer. 
 
Herman Agterhoek laat aan de hand van een PowerPointpresentatie de resultaten zien van de bij-
eenkomst van de klankbordgroep op 11 februari. Er zijn verschillende aandachtspunten naar voren 
gekomen. Herman heeft deze punten in 5 onderwerpen onder gebracht.  

- Samen komen en geloof delen. 
- Aandacht en zorg voor anderen. 
- Vieren. 
- Communicatie. 
- Kerksluiting en samenvoeging van geloofsgemeenschappen. 

Oecumene is nog een punt dat naar voren kwam en speelt eigenlijk in alle andere punten mee. 
 
Groepsvorming voor brainstormen. 
Daarna gaat de groep uiteen in 5 groepjes o.l.v. 5 gespreksleiders om de 5 onderwerpen onder de 
loep te nemen. Dit gebeurt aan de hand van de vragen die Herman heeft opgesteld. 

1. Welke concrete activiteiten moeten er ontwikkeld worden? 
2. Op wie richten deze activiteiten zich? (Doelgroep) 
3. Wie gaan die activiteiten doen? Wie zijn de dragers ervan? 
4. Wanneer moeten ze gerealiseerd zijn? 
5. Wat zijn de eerste stappen die gezet moeten worden? 
6. Welke ondersteuning is gewenst en door wie? 

Het is de bedoeling dat er concrete voorstellen op tafel komen voor het beleidsplan. 
 
Evaluatie. 
De uitkomsten van brainstormsessie. 
 
Groep 1: Samen komen en geloof delen. 
Er werd een verdeling gemaakt in activiteiten: 

- Doe-activiteiten, zoals de vastenwandeling, korendag, bedevaarten en Gabriëlmomenten. 
Deze activiteiten moeten in stand worden gehouden en zo mogelijk worden uitgebreid.  

- Groepsactiviteiten zoals Geloven nu, spirit(us) en dorpsgesprekken. Deze activiteiten moeten 
gestimuleerd worden en begeleid door het pastoraal team. De zichtbaarheid moet worden 
vergroot. 

- Vrijwilligersactiviteiten. Een lokale verbinder moet samen met de locatieraad inventariseren 
wat de vrijwilligers kunnen en willen doen. Voor 15 mei zou al duidelijk moeten zijn hoe groot 
het draagvlak is van de vrijwilligers en wat hun motivatie is.  

 
Bij alle activiteiten is het van belang dat de Boodschap wordt meegegeven. Het is belangrijk dat er 
goede ondersteuning vanuit het pastoraal team komt voor de locatieraad. 
 
Groep 2: Aandacht en zorg voor anderen. 

- Het organiseren van een geloofsgeoriënteerde middag, lokaal of clusterbreed, die begint met 
een Eucharistieviering. Er zouden aan deze middag geen kosten verbonden mogen worden. 

- Wijkcontactpersonen zijn belangrijk om te signaleren wat er leeft. 
- Stille armoede? Hoe kom je daarachter? Jongeren, hoe bereik je hen? Dat zijn zaken die na-

der bekeken moeten worden. 
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- De organisatie zou door lokale groepen uitgevoerd moeten worden, zoals bezoekgroepen 
van zieken en ouderen, en vrijwilligers van de Zonnebloem.   

- Als duidelijk is welke kerken gaan sluiten, moeten deze activiteiten zo snel mogelijk opgepakt 
worden met ondersteuning van de locatieraad en het pastoraal team. 

 
Groep 3: Vieren. 

1. Zorgen voor contact tussen vrijwilligers en kerkgangers. Een aanbod van vieringen, niet al-
leen op zondag. Lokaal vieren en Gabriël breed in bestaande en nieuwe vormen. 

2. Samen vieren met alle parochianen van de Gabriëlparochie. Voordat er kerken gesloten wor-
den met groepen die voorgaan in vieringen overleggen, om samen tot nieuwe groepen te ko-
men of nieuwe vormen van vieren te ontwikkelen. (bijvoorbeeld Taizé-vieringen) 

3. De dragers hiervan zijn mensen uit bestaande werkgroepen. Zij vormen de kerk, niet de ge-
bouwen.  

4. Graag gisteren, maar in iedere geval zo snel mogelijk realiseren. 
5. Open zijn naar buiten en naar alle gelovigen. Overleg met werkgroepen tot stand brengen. 
6. Deskundige begeleiding van het team of van buitenaf. 

 
Groep 4: Communicatie. 
(Vraag vooraf: Waarom kan de kerk niet gebruikt worden voor een Eucharistieviering als hij gesloten 
is, maar nog niet onttrokken aan de eredienst?) 
 

a) Dat is mensenwerk! Er moet duidelijkheid zijn en mensen moeten mee kunnen denken. 
b) Er is nu een verkennende periode tot 15 mei. Dan wordt bekend gemaakt welke kerken ge-

sloten moeten worden, maar de parochianen zijn nog niet ingelicht. Moeten zij het in de 
krant lezen? 

c) Het lijkt verstandig om alle parochianen voor 15 mei per brief in te lichten. In de week 
daarna zouden alle geloofsgemeenschappen bezocht moeten worden door de pastoor om 
ruimte te maken voor verdriet en vragen. Voor de zomer zou het dan duidelijk moeten zijn 
hoe het daarna verder gaat en moeten mensen geholpen worden hun nieuwe plek te vinden 
in de parochie. 

d) Ga zo door, team en bestuur. Gebruik de mensen van de klankbordgroep om samen te zoe-
ken naar oplossingen. 

e) Het is misschien een goed idee om uit een kerk die gesloten wordt iets mee te nemen naar 
een andere vierplek. Zo behoud je lokale identiteit en kan de nieuwe kerk een thuis worden. 

f) Het is van belang dat er één aanspreekpunt komt in de locatieraad voor communicatie. 
 
Groep 5: Kerksluiting en samenvoegen van geloofsgemeenschappen. 

1. Daar waar de kerk gesloten wordt, moet gezorgd worden voor een nieuwe herkenbare plek. 
De lokale structuur moet behouden blijven, totdat de nieuwe opzet klaar is m.b.t. bijv. de ad-
ministratie. Daarnaast moet het vroegtijdig duidelijk zijn hoe de nieuwe clusters gevormd 
worden met een nieuwe naam en identiteit. 

2. De vrijwilligers moeten bij het proces betrokken worden en er moet een goede taakverdeling 
worden gemaakt. Daarnaast moeten de kerkgangers erbij betrokken worden en er zal zo no-
dig vervoer naar een andere kerk geregeld moeten worden. 

3. De leden van locatieraad en pastoraatsgroep zijn de dragers, samen met betrokken vrijwil-
ligers, o.l.v. bestuur en team van de parochie. 

4. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. Parochianen kunnen zelf hun eigen keus ma-
ken naar welke kerk ze willen gaan als hun kerk gesloten wordt. 

5. Communicatie is van groot belang. Aansluiten bij wat groep 4 daarover heeft gezegd. 
6. Ondersteuning van team en bestuur en eventueel deskundigheid van iemand uit de lokale 

gemeenschap die van buiten de kerk komt, maar bekwaam is. 
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Vervolgens nodigt Herman Agterhoek iedere deelnemer uit om 3 belangrijke punten aan te geven die 
uit de eigen groep naar voren zijn gekomen. Dat resulteert in de volgende punten: 
Groep 1: Lokale verbinder, iemand die vrijwilligers persoonlijk benadert om mee te blijven doen. 
Groep 2: Overleg met bestaande groepen. 
Groep 3: Vrijwilligers en kerkgangers bijeenbrengen; mensen zijn belangrijk, niet de stenen; parochi-
anen goed informeren. 
Groep 4: Eerst met de parochianen communiceren en daarna pas met de pers. 
Groep 5: Zorgen voor een nieuwe herkenbare centrale plek daar waar de kerk gesloten wordt. 
 
Inventarisatie voortgang werkzaamheden door klankbordgroep. 
Theo legt uit wat er met de resultaten van de klankbordgroep gaat gebeuren. Ze zullen meegenomen 
worden in de onderbouwing van het herstructureringsplan. In de Nieuwsflits van 18/19 maart zal er 
een stukje geschreven worden over deze tweede bijenkomst en ook in het Paasnummer van De 
Gabriël zal aandacht gegeven worden aan de uitkomsten van de bijeenkomsten van de klankbord-
groep. 
In de uitwerking van de nieuwe structuur van de parochie zullen er werkgroepen worden samenge-
steld en daarvoor zal graag gebruik gemaakt worden van de bouwstenen van de klankbordgroep. Het 
idee om de parochianen voor 15 mei te informeren zal moeilijk zijn, maar er zal over worden nage-
dacht. 
 
Jurgen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inzet. Het was weer een goede bijeenkomst. Het 
team en bestuur doen graag een beroep op de leden van de klankbordgroep bij het samenstellen van 
de werkgroepen om de nieuwe parochie gestalte te geven. 
Hij bedankt Herman Agterhoek voor zijn inzet en inspiratie en geeft hem een attentie. Daarna 
spreekt hij een gebed uit voor de lunch. 
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Bijlage 3: tijdpad / communicatie schema 

 

In deze bijlage komt het gehele communicatietraject en afspraken (hoorzittingen, informatiebijeen-

komsten) met bisdom, parochianen, pers en andere partijen. 

Datum Tijd Waar Wie Wat Opmerking 

19 apr   Kerngroep Econoom van het bis-
dom en vicaris op de 
hoogte stellen van de 
plannen 

Stap 1 in de procedure 
van het bisdom 

24 apr 20.00 PC Team en 
bestuur 

Definitieve afronding 
herstructureringsplan 

Tevens stap 2 en 3 in de 
procedure van het bis-
dom 

11 mei   Kerngroep Vicaris en econoom Stap 4 van de procedure 
van het bisdom 

15 mei 14.00 PC Kerngroep Perspresentatie Embargo tot 15 mei 20.00 
uur 

15 mei 18.00 Alle locaties  Verspreiding extra uit-
gave De Gabriël 

Samenvatting en conclu-
sies van herstructurering 

15 mei 20.00 PC Team en 
bestuur 

Toelichting aan loca-
tieraden 

Uitreiken complete her-
structureringsplan 

16 mei 20.00 Wehl Kerngroep Informatiebijeenkomst Zaal Reuring 

17 mei 20.00 Nieuw-Dijk Kerngroep Hoorzitting, stap 5 
procedure bisdom 

Zaal Steak’m 

18 mei 20.00 Didam Kerngroep Informatiebijeenkomst Zaal Jan&Jan 

19 mei 20.00 Stokkum Kerngroep Hoorzitting, stap 5 
procedure bisdom 

Gildehuis 

20 mei 20.00 ’s-Heerenberg Kerngroep Informatiebijeenkomst Zaal De Gracht 

22 mei 20.00 Beek Kerngroep Informatiebijeenkomst Averhof 

23 mei 20.00 Braamt Kerngroep Hoorzitting, stap 5 
procedure bisdom 

Gildegebouw 

27 mei 20.00 Zeddam Kerngroep Informatiebijeenkomst Dorpshuis 

29 mei 20.00 Nieuw Wehl Kerngroep Hoorzitting, stap 5 
procedure bisdom 

De Horst 

30 mei 20.00 Kilder Kerngroep Hoorzitting, stap 5 
procedure bisdom 

Zaal Teunissen 

31 mei 20.00 Loil Kerngroep Hoorzitting, stap 5 
procedure bisdom 

Zaal Lara 

Jun -
dec 

   Commissies en werk-
groepen aan het werk 

Rapportage aan kern-
groep 

Sep    Uitleg over procedure 
van het bisdom met 
betrekking tot kerk-
sluitingen en omgang 
met kerkinventaris 

Uitleg aan de parochia-
nen over de voorgeschre-
ven stappen en de manier 
waarop wij daarmee om-
gaan 

31 dec  Alle locaties  Laatste weekend van 
gebruikelijk liturgisch 
rooster in de 11 ker-
ken 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Herstructurering van de parochie H. Gabriël: “Geloof in de toekomst”  15 mei 2017 

Datum Tijd Waar Wie Wat Opmerking 

Jan  
2018 - 
jun 
2018 

   Overgangssituatie li-
turgie 

Elk weekend viering in 
openblijvende kerken; 
minder in de te sluiten 
kerken; wel bijzondere 
vieringen 

Nov 
2017 – 
jun 
2018 

 Te sluiten ker-
ken 

 Laatste viering In overleg met bestuur en 
team kiezen locaties een 
zondag waar op waardige 
wijze de laatste Eucharis-
tieviering is. Bij voorkeur 
valt deze zondag tussen 
Kerstmis en Pasen. 
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Werkgroepen en adviescommissies 

Na het uitbrengen van het herstructureringsplan zullen 17 werkgroepen en adviescommissies 

ingesteld worden om de nieuwe situatie en structuur te gaan invullen. Deze werkgroepen starten zo 

snel mogelijk en brengen voor eind 2017 hun rapport dan wel advies uit. Aan elke werkgroep of 

adviescommissie zijn leden van het bestuur en / of pastoraal team verbonden als trekker en 

coördinator. 

a) Bij de sluiting van de 6 kerken en het opheffen van de locaties proberen we zoveel mogelijk liturgi-

sche vrijwilligers een plek te geven in de overige vijf kerklocaties. De adviescommissie inventari-

seert de verschillende groepen zoals misdienaars/acolieten, lectoren, kosters, parochiaanvoorgan-

gers, leden gezinsvieringwerkgroepen, bloemversieringgroepen, enzovoort (N.B. voor de koren is 

er een aparte commissie). Vervolgens gaan zij met alle groepen in gesprek om de wensen en mo-

gelijkheden van groepen en individuen in kaart te brengen. Hierover wordt advies uitgebracht.  

b) De commissie stelt een advies op over de zondagse liturgie (inclusief feesten en hoogfeesten): 

welke soort vieringen (Eucharistie, Woord- en Communie, gebedsviering, gezinsviering en derge-

lijke) willen we programmeren, waar en wanneer?  

c) In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier 

de vraag naar waar, wanneer en door wie? Welke beschikbaarheid is er vanuit pastoraal team voor 

de nieuwe situatie  

d) Welke gemeenschappen gaan op zaterdagavond/ zondagmorgen vieren. Welke tijden komen de 

gemeenschappen bij elkaar?  

2. Secretariaten en archief Pastoor Jansen en Margot Zwetsloot  

a) We kijken opnieuw naar de taken van de centrale administratie en de secretariaten in de geloofs-

kernen. Overzicht maken van centrale en decentrale taken. Bestaande procedures bekijken en daar 

waar gewenst voorstellen tot wijziging doen.  

b) De adviescommissie kijkt ook naar de archivering van diverse zaken. Zij doet dat met inachtneming 

van de kerkelijke en wettelijke regelgeving. In het advies geeft zij weer wat, waar, hoe lang en door 

wie gearchiveerd moet worden.  

c) De commissie maakt een inventarisatie van abonnementen (tijdschriften, liturgisch materiaal enz.) 

en geeft een advies over wat behouden dient te worden.  

3. Koren Pastoor Jansen en Xaf Hendriksen  

a) Als kerken gaan sluiten verliezen koren hun thuisbasis. Anderzijds biedt dat mogelijkheden om 

krachten en talenten te bundelen. De adviescommissie gaat in overleg met alle koren, inventari-

seert wensen en mogelijkheden en stelt hiermee een advies op. 

b) In dat advies zal meegenomen worden hoe we om gaan met onze dirigenten en organisten, inclusief 

vergoedingen, tarief en uren.  

4. Jongerenpastoraat  Ben Aarsen en Remco Peters 

a) In onze parochie zijn verschillende vormen en groepen van jongerenpastoraat. De adviescommissie 

brengt deze in kaart en adviseert welke keuzes gemaakt kunnen worden.  

b) In het advies wordt de spreiding binnen de parochie meegenomen, financiën en ruimtes waarbin-

nen activiteiten (blijvend) kunnen plaatsvinden. De relatie tussen de jongeren en de geloofskern is 

hierbij van belang. 

1. Liturgie Pastoor Jansen en Wilma Beursken 
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5. Catechese  Guus van der Ploeg en Maria Mulier   

a) De adviescommissie maakt een overzicht van de catechetische activiteiten in de parochie, inclusief 

sacramentenvoorbereiding en de contacten en relaties met scholen en schoolvieringen. Vervolgens 

geeft ze advies over catechetische programma’s: wat waar, en door wie (met wie). Daarnaast 

brengt deze commissie advies uit over toerusting van vrijwilligers.  

b) Binnen onze parochie zijn er contacten met katholieke basisscholen (van wisselende intensiteit). 

De adviescommissie maakt een inventarisatie van de contacten en geeft advies over hoe contacten 

in de toekomst onderhouden gaan worden. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar scholen die 

nauw contact hadden met kerken die nu gesloten gaan worden.  

6. Bezoek groepen Theo Reuling en Ans Wanders 

a) In onze parochie vindt rond veel kerken bezoekwerk plaats. Het is van belang dat dit bezoekwerk 

ondanks kerksluitingen en andere veranderingen doorgaat. De adviescommissie brengt in beeld 

hoe het bezoekwerk nu gebeurt.  

b) Daarnaast geeft zij advies over de inrichting van het bezoekwerk in de nieuwe organisatiestructuur. 

Daarbij worden de bezoekgroepen in de parochie betrokken. Aandachtspunten zijn: behouden wat 

er is, nieuwe impulsen, communie thuis uitreiken aan zieken en ondersteuning, vorming en toerus-

ting aan vrijwilligers  

7. Oecumene en Samenleving Ben Aarsen en Antoinette van Helvoirt 

a) Binnen onze parochie zijn goede contacten met de andere christelijke (PKN-)kerken. Er zijn geza-

menlijke activiteiten op liturgisch, diaconaal en catechetisch terrein. Meestal is het een samenwer-

king tussen enkele kerken, soms is de hele parochie erbij betrokken. De sluiting van kerken heeft 

ook gevolgen voor de oecumenische samenwerking. Deze commissie brengt de verschillende oecu-

menische activiteiten/contacten in kaart en geeft advies over de wijze waarop de parochie in de 

toekomst oecumenisch actief wil en kan zijn. De commissie betrekt daarbij de bestaande oecume-

nische werkgroepen. 

b) Bij dit advies is een bijzonder aandachtspunt het feit dat de protestante gemeenten in de Gabriel-

parochie hun eigen transitiejaar kennen. 

c) Onze parochie wil nadrukkelijk betrokken zijn op hetgeen zich in de samenleving voordoet: op 

welke wijze laten wij ons raken door hetgeen er in de samenleving gebeurt. We zien het als onze 

evangelische opdracht om daarover na te denken, ervoor te bidden en soms ook stelling te nemen. 

Deze commissie formuleert een advies hoe de parochie en haar geledingen kan inspelen op maat-

schappelijke ontwikkelingen. Zij verkent daarbij ook het raakvlak van kerk en politiek en de moge-

lijkheden om samen te werken met de PCI en andere diaconale projecten. In het advies worden 

concrete aanbevelingen gedaan. 

8. Parochiële Pastoraatsgroep Pastoor Jansen en Theo Reuling  

a) Tot nu hadden locaties pastoraatgroepen. Deze pastoraatgroepen zijn verantwoordelijk voor de 

pastorale coördinatie op locatie, zijn schakel tussen pastoraal team en locatie en nemen, waar ze 

kansen zien, nieuwe initiatieven. Met het opheffen van de locaties komen de pastoraatsgroepen te 

vervallen. Er komt echter een parochiële pastoraatgroep waarin het pastorale beleid en coördinatie 

worden besproken. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het pastoraal team. De advies-

commissie maakt een taakomschrijving voor de parochiële pastoraatgroep. 

b) Daarnaast adviseert de commissie over de wijze waarop de pastorale coördinatoren per geloofs-

kern gaan werken: is er één coördinator per centrum of een coördinatiegroep, wat zijn de taken en 
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verantwoordelijkheden? De adviescommissie betrekt de huidige pastoraatgroepen in haar beraad-

slagingen. 

9. Financiën en (leden)administratie  Reinold Koelink 

a) Deze commissie brengt advies uit over de manier waarop de administratie in de vernieuwde paro-

chie het beste opgezet kan worden. Dit betreft de ledenadministratie, de kerkbalans administratie 

en de financiële administratie. Gevraagd wordt om ook te doordenken wat de consequenties zijn 

van een centrale ledenadministratie en de overgang daarnaartoe. 

b) Bij dit advies worden de bestaande contactpersonen voor Navision betrokken, en het is een advies 

dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak binnen de parochie. 

c) Het advies zal zo concreet mogelijk uitgewerkt zijn met functionarissen, hun taken en verantwoor-

delijkheden, bij voorkeur al ingevuld met de namen van personen die bereid zijn die taak op zich te 

nemen. 

10. Kerkbijdrage/kerkbalans Reinold Koelink en Herman Bruggeman 

a) Deze commissie brengt advies uit over de manier waarop de actie kerkbalans binnen de nieuwe 

organisatie het best georganiseerd kan worden. We verwachten een advies dat kan rekenen op een 

zo breed mogelijk draagvlak binnen de parochie. 

b) Het advies wordt zo concreet mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun taken en verantwoor-

delijkheden, samen met de namen van personen die bereid zijn die taak op zich te nemen. 

11. Adviescommissie Logistiek  Gerrie Gies en Henk Goris 

a) Deze commissie brengt advies uit over de manier waarop de logistiek binnen de nieuwe organisatie 

het best georganiseerd kan worden. Dit betreft in ieder geval bestaande activiteiten zoals het rond-

brengen van De Gabriël, maar onderzoekt ook of er mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven 

zoals een “transportdienst” van en naar vieringen en/of andere activiteiten.  

b) Voor het advies worden contactpersonen van bestaande logistieke stromen op alle locaties ge-

hoord en het is een advies dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak binnen de parochie. 

c) Een advies over een logistiek systeem is zo concreet mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun 

taken en verantwoordelijkheden, bij voorkeur al ingevuld met de namen van personen die bereid 

zijn die taak op zich te nemen. 

12. Opheffing kerkgebouwen en onttrekking aan de eredienst Xaf Hendriksen en Henk Otten 

a) Deze werkgroep bereidt de sluiting van de kerkgebouwen voor, alsmede de onttrekking aan de 

goddelijke eredienst. De werkgroep houdt tevens toezicht op en controle van processen inzake ont-

trekking en opheffing.  

b) De relevante werkzaamheden van de werkgroep zijn onder meer: 

a. Aansturing van locatiewerkgroepen "uitvoering onttrekking/sluiting" (samen te stellen vanuit 

locatieraad/pastoraatgroep van de sluitende kerkgebouwen). 

b. Voeding ter zake besluitvorming bestuur en pastoraal team, en via bestuur en team contact 

met bisdom (bisschop, economaat, vicaris), en met gemeente. 

c. Interne en externe communicatie. 

d. Bijhouden werkplan, verzamelen van kengetallen. 

e. Verslaglegging (tussenrapportages en eindrapportages), dossiervorming, correspondentie. 

f. Verantwoordelijk voor het sluitingsproces van de zes kerkgebouwen/locaties. Het parochiebe-

stuur is eindverantwoordelijk. 

g. Rapportage aan de kerngroep. 
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13. Werkgroep afwikkeling inventarissen en dergelijke Xaf Hendriksen en Henk Otten 

a) Deze werkgroep heeft de coördinatie van, toezicht op en controle van de processen verband hou-

dende met de afwikkeling van inventarissen en aanverwante zaken van de te sluiten kerkgebou-

wen/locaties.  

b) Tot de relevante werkzaamheden van deze werkgroep horen onder meer: 

a. Het maken van totaalinventarislijst per locatie op basis van input van locatiewerkgroep. 

b. Het maken van beleid ter zake van bewaren en opbergen van inventarissen van de te sluiten 

locaties/kerkgebouwen (uitvoering bij locatie werkgroepen). 

c. Rapportage aan de kerngroep. 

d. Het maken van een verdeellijst op basis van wensen van open blijvende kerkgebouwen; deze 

wensenlijst uitbrengen als voorstel aan de kerngroep. 

e. Toedeling van inventarisonderdelen aan open blijvende kerkgebouwen op basis van besluit 

bestuur en pastoraal team. 

 

14. Begraafplaatsen Xaf Hendriksen en Theo Kluitman 

a) Deze commissie brengt advies uit aan de kerngroep over de manier waarop alle begraafplaatsen 

het best aangestuurd kunnen gaan worden binnen de nieuwe organisatie, ervan uit gaande dat de 

bestaande structuur van locatieraden ophoudt te bestaan.  

b) Bij de opstelling van het advies worden in ieder geval alle bestaande contactpersonen voor de be-

graafplaatsen betrokken, en het is een advies dat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak 

binnen de parochie. 

c) Het advies wordt zo concreet mogelijk uitgewerkt met functionarissen, hun taken en verantwoor-

delijkheden, bij voorkeur al ingevuld met de namen van personen die bereid zijn die taak op zich te 

nemen. 

 

15. Gebouwenonderhoud en parochieel beheer  Henk Otten 

a) Deze werkgroep coördineert alle zaken betreffende het dagelijkse en het meerjarenonderhoud van 

alle gebouwen en inventarissen in eigendom van de parochie. Relevante werkzaamheden zijn onder 

meer: 

a. Voorbereiding contracten met leveranciers en onderhoudsfirma's. 

b. Het (laten) opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor alle gebouwen in eigendom bij 

de parochie. 

c. Het maken van een financiële vertaling van het dagelijkse en meerjarenonderhoud. 

d. Het (laten) initiëren, controleren en toezicht uitoefenen op onderhoudswerkzaamheden. 

b) De werkgroep werkt het bovenstaande uit in goed overleg en afstemming ter zake van de taakuit-

oefening door beheergroepen per geloofskern, er kan mandatering plaatsvinden. Eindverantwoor-

delijkheid ligt altijd bij het bestuur. De beheergroepen van de geloofskernen hebben ook de coör-

dinatie met betrekking tot het schoonhouden van de gebouwen en het onderhoud van de tuinen 

en dergelijke. 

 

16. Vrijwilligersbeleid  Pastoor Jansen en Margot Zwetsloot  

a) Vrijwilligers zijn essentieel voor de activiteiten in de parochie. Een goed vrijwilligersbeleid is daarom 

van groot belang. Deze commissie maakt een aanzet daartoe of geeft de weg aan hoe dit beleid het 

best geformuleerd kan worden. 
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b) Daarnaast geeft de commissie adviezen hoe nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden. Hierbij 

valt te denken uit te gaan van de talenten van onze parochianen en die te koppelen aan een taak. 

Ook over de wijze van werven brengt de commissie advies uit. 

c) Tot slot geeft de commissie advies over de behoefte aan toerusting en vorming. Daartoe betrekt zij 

vertegenwoordigers van de verschillende te onderscheiden categorieën vrijwilligers. 

 

17. Communicatie  Theo Reuling en Augustine van Ree 

a) Deze commissie brengt advies uit over de meest gewenste wijze van communiceren met de paro-

chianen. Hierbij kunnen verschillende doelgroepen en verschillende media onderscheiden wor-

den. 

b) In het bijzonder zal gekeken worden naar de gevolgen van het opheffen van de grenzen van de 

geloofsgemeenschappen voor de lokale informatiebladen van de geloofskernen en De Gabriël. 

 


