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Er worden stappen gezet
Proces en uitvoering

Nu de zomerperiode, met bijbehorende vakanties, op haar einde loopt is het weer de hoogste tijd om u te informeren over de herstructurering. Met 
deze ‘Nieuwsflits’ houden we u op de hoogte van de stappen die worden gezet. De intensieve en emotionele periode van bekendmaking, hoorzittin-
gen en informatiebijeenkomsten liggen inmiddels een paar maanden achter ons. Misschien heeft u wel het idee dat het allemaal niet zo’n vaart zal 
lopen of dat er voor u niks zal veranderen omdat de kerk in uw dorpsgemeenschap open blijft. Niks is minder waar! De start van de bouw van onze 
‘nieuwe’ geloofsgemeenschap is gemaakt, de eerste steigers zijn inmiddels geplaatst. Het proces van herstructureren is daarop gericht; bouwen aan 
ons geloof in de toekomst. Blijf ons daarin volgen, lees in deze ‘Nieuwsflits’ over de stappen die worden gezet.   

Nu bekend is van welke kerken, pastorieën en overige gebouwen we afscheid moeten nemen, komt er een pe-
riode aan om deze complexe en moeilijke materie op een respectvolle en correcte manier te benaderen c.q. te 
behandelen. Hoe moeilijk ook, we zullen zeker proberen deze gebouwen in de desbetreffende dorpsgemeen-
schap op een fatsoenlijke, doch aanvaardbare, manier zien onder te brengen. Per dorpsgemeenschap zal wor-
den bekeken of, en zo ja welke, ruimte er nodig is zodat we ook in het ‘lokale’ bereikbaar en zichtbaar blijven. Wij 
zullen bij onderhandelingen tot het uiterste proberen dit te realiseren. Hierbij zijn we echter niet helemaal vrij 
in de onderhandelingen omdat het bisdom meekijkt en goedkeuring moet verlenen.

Mocht bovengenoemde op welke manier dan ook niet lukken, dan zijn we genoodzaakt deze gebouwen aan 
een particulier, een stichting, of een andere partij te verkopen. Tijdens de periode van vervreemding van deze 
gebouwen behouden we wel de plicht om samen met de lokale beheerders (en de gemeente in verband met 
subsidies) onze gebouwen in stand te houden zoals een goed ‘huisvader’ dit betaamd. Voor de gebouwen die 
blijven en onder Rijksmonumentenwacht vallen, zal een vervolg op het huidige 10-jaren onderhoudsplan opge-

Wat zijn we nu aan het doen?
Tot 1 juli kon er gereageerd worden op de inhoud van het herstructureringsplan. We hebben vijf schriftelijke reacties ontvangen. Deze gingen deels 
over de gebruikte getallen en bedragen bij de onderbouwing van het plan. Voor het merendeel betrof het procedurekwesties rond de vraag: “En hoe 
nu verder?” De kerngroep heeft uitgebreid geantwoord op deze vragen en reacties. De reacties zijn geen aanleiding om het herstructureringsplan te 
herzien.

Buiten deze vijf reacties zijn op verschillende wijzen vragen rond het proces van kerksluiting ontvangen. Deels konden deze vragen direct beantwoord 
worden, maar soms moet ook het advies van een of meer werkgroepen afgewacht worden om daar mee verder te kunnen. Inmiddels is een eerste 
verzoek om de datum van de laatste weekendviering vast te stellen ontvangen. Het pastoraal team zal hierover een besluit nemen.

De werkgroepen hebben hun startnotitie opgesteld. In een enkel geval was dit door vakanties nog niet mogelijk. In deze startnotities staat wat de 
werkgroepen aan vragen en problemen zien en op welke manier ze dat gaan aanpakken. De kerngroep heeft deze notities doorgenomen en beoor-
deeld. Dit laatste vooral om aan te geven of er onderwerpen zijn die niet opgepakt worden. Dit is teruggekoppeld naar de werkgroepen.

Afscheid nemen is moeilijk
Henk Otten

Reactie en actie

Henk Otten (bestuurslid)

De volgende ‘Nieuwsflits’ zal in het weekend van 30 september en 1 oktober verschijnen. Dinsdag 18 oktober verschijnt de 
reguliere uitgave van parochieblad ‘De Gabriël’, met daarin eveneens aandacht voor de herstructurering. 

zet worden, een zogenaamd Periodiek Instandhoudings Plan (P.I.P.), een en ander ook in verband met subsidie-
regelingen.

Er op vertrouwende dat ook nu eenieder de schouders er onder zet, ga ik uit van een mooie toekomst, ook al zal deze saneringsslag waarschijnlijk niet 
de laatste zijn.



De kerk in uw dorp gaat sluiten, maar hoe zit dat nou precies? Tussen Kerstmis 2017 en Pasen 2018 vinden in de te sluiten kerken de laatste weekend-
vieringen plaats. Na Pasen 2018 kunt u de weekendviering in een ander dorp of stad bijwonen. De data van deze laatste weekendvieringen worden in 
overleg met de locatieraden vastgesteld en met u gecommuniceerd. Totdat het kerkgebouw aan de  ‘Goddelijke eredienst’  wordt onttrokken, blijft het 
mogelijk in deze kerken momenten te vieren die zo verbonden zijn met uw dorp: sacramentsprocessie, schuttersviering, carnavalsviering, ziekendag, 
uitvaarten, etc.  Dit kan in een woorddienst, een woord- en communieviering of een eucharistieviering. Op het moment dat het kerkgebouw niet meer 
van de parochie is, is de nieuwe eigenaar beheerder van het gebouw. Zij gaat over de beschikbaarheid van het gebouw. Tot mei 2018 hopen we dat 
er vanuit de dorpsgemeenschappen initiatieven komen die het gebouw een bestemming voor het dorp kunnen bieden. Is daar in mei 2018 nog geen 
zicht op, dan zal het parochiebestuur verder actie ondernemen om het gebouw aan derden over te dragen. 

Ze gaan van start!
17 werkgroepen

In de afgelopen vakantieperiode heeft de  kerngroep de ‘voortrekkers’ van de 17 werkgroepen gevraagd 
om een startnotitie te schrijven. Een notitie waarin per werkgroep de doelstelling en werkwijze op bondige 
wijze beschreven wordt. Uitgangspunt daarbij is de korte omschrijving in het herstructureringsplan. Onder-
tussen zijn alle startnotities ontvangen en de werkgroepen kunnen aan de slag.  Nagenoeg alle werkgroe-
pen hebben mensen uit de parochie benaderd en bereid gevonden om mee te denken en ontmoetingen te 
organiseren om betrokken vrijwilligers erbij te betrekken. Menigeen heeft, of zal binnenkort, een uitnodi-
ging ontvangen. We gaan beginnen aan de bouw van onze nieuwe parochie: ‘Gabriël 2.0’  Een spannende 

Woord van bezinning 

Tijd vliegt, zo ervaren veel mensen, zeker in de vakantie. Voor je het weet moet je de agenda weer bij de hand hebben om geen afspraak of 
‘aangenomen’  werk(je) te vergeten. Ze hebben te maken met de toekomst van onze parochie. Het nieuwe moet komend jaar gestalte krijgen 
en wortelen in de gemeenschap. Nieuwe initiatieven, nieuwe ontmoetingen en hoe probeer je met elkaar de Boodschap van het Evangelie 
zichtbaar te maken, en veel belangrijker nog, te laten wortelen en groeien in die grote groep mensen die samen de parochie H. Gabriël vor-
men?

Soms helpt het om te  dromen, om ook nu tijd te nemen en je een beeld te vormen hoe het ideaalplaatje eruit moet zien. Een visioen van de 
toekomst..? Op het eind van zijn leven heeft Johannes op het eiland Patmos een visioen. Hij ziet de hemel open en hoort de stem van God die 
zegt dat het oude voorbij is en de belofte uitspreekt “Zie ik maak alles nieuw”. Op die God wil ik vertrouwen, ook hier en nu. Die God zal ook 
ons leiden naar de nieuwe toekomst. 

Wat wanneer?

Wat is dat eigenlijk?
Het vindt zijn oorsprong en inspiratie in het evangelie ‘Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij 
bezocht’ (Mt. 25, 35). Het is ons handelen in de gemeenschap in concrete daden en betrokkenheid. Het zijn de net-
werken in de geloofskern die de zieken bezoeken, die alleengaanden vergezellen, het is de mensen in nood bijstaan. 
U kunt als parochiaan een beroep doen op de pastorale nabijheid van pastores en vrijwilligers.  We hebben zelfs de 
overtuiging dat we er,  door de nieuwe structuur van de parochie, méér tijd voor krijgen. Daarvoor blijven we ook 
mensen nodig hebben om de pastorale nabijheid in te kunnen vullen. De oproep uit het evangelie is ook een oproep 
om als christen in de wereld te staan en de nood van anderen te verlichten. We geven daarbij concreet gestalte door 
onze Advents en Vastenactie in de geloofskernen. Daar blijven we mee doorgaan.  

Mijn kerk gaat sluiten

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

Pastorale nabijheid

Pastorale nabijheid, wat is dat? Dat is de vraag om nabijheid te horen en daar invulling aan te geven. Het is onze betrokkenheid en ons staan in de we-
reld. Door de nood van anderen te verlichten. Dat blijft onze verantwoordelijkheid en pastorale opdracht. 

opdracht. Voor een ieder begint er iets nieuws. Elke geloofskern in onze parochie zal het gaan merken; we gaan samen iets nieuws beginnen. De 
opbouw van onze parochie zal niet gaan zonder onze gelovige betrokkenheid, ons enthousiasme, onze bereidwilligheid om ons parochie zijn in de 
toekomst een gezicht te blijven geven. 


