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Eén parochie,
         12 geloofsgemeenschappen



Voorwoord

Met de H.Gabriël-
parochie naar Lourdes 

Op het moment zitten we volop in de 40-dagentijd. Een bijzondere tijd in het jaar 
waarin we nog meer dan anders stil staan bij ons geloof en we de dingen vaak net 
even anders doen. Door bezinning en vasten, richten we ons op God en op onze 
naasten. In deze nieuwe Gabriël, de eerste uitgave van dit jaar, leest u van alles over 
de verschillende vieringen in deze 40 dagentijd en in het bijzonder rondom de 
Goede week en het Paasfeest. Een bijzondere tijd is het ook voor de Communican-
ten die zich aan het voorbereiden zijn op hun Eerste Communie in de verschillende 
geloofsgemeenschappen van onze parochie. Wat eveneens onlosmakelijk verbon-
den is met de 40 dagentijd is de Vastenaktie. De Aktie wordt dit jaar onder andere 
ondersteunt met de zin ‘Delen helpt een ander en verrijkt ook uw eigen leven’. 
Alhoewel in een andere context past dit voor mij persoonlijk in mijn overweging 
om mij actiever in te zetten voor onze parochie. Vanuit het Wehlse deel ik sinds kort, 
met veel plezier, mijn kennis om te helpen de Gabriël tot stand te brengen. Met de 
Gabriël streven we ernaar om alle geloofsgemeenschappen te informeren. Als jong 
blad hebben we nog veel ruimte om verbeteringen door te voeren naar aanleiding 
van opmerkingen van de lezers. U zult daarvan ook in deze Gabriël de resultaten 
zien doordat een aantal dingen anders worden weergegeven. 

Tot slot wens ik u allen een goede 40-dagentijd, een Goede week met veel devotie 
en tot slot Zalig Pasen!

Namens de redactie van De Gabriël,
Augustine van Ree

Net zoals afgelopen jaren willen we 
ook in 2012 weer een reis naar Lourdes 
aanbieden. Deze reis zal plaatsvinden 
van 25 tot 30 september 2012. Onze 
eigen pastor gaat weer mee en we ver-
blijven in Lourdes in een hotel. Als je in 
Lourdes aangewezen bent op een rol-
stoel dien je een eigen begeleider(ster) 
mee te nemen. Heb je geen bege-
leiding of heb je in meer of mindere 

mate hulp nodig dan kun je zeker ook mee, je verblijft dan in het zorghotel. Dat is 
een hotel dat is aangepast voor pelgrims met een beperking waar een eigen arts, 
verpleegkundigen en vrijwilligers zorg dragen voor de pelgrims. Onze ervaringen 
van voorgaande jaren zijn heel bijzonder en mooi, in het bijzonder om gezamenlijk 
als parochie zo’n bedevaart mee te maken. Parochianen uit de gemeenschappen 
Nieuw-Wehl, Wehl, Kilder, Braamt, Zeddam, Didam, Nieuw-Dijk, Loil, Beek, Stokkum, 
Lengel en s’Heerenberg zijn van harte uitgenodigd om deze bijzondere reis met ons 
mee te maken. Natuurlijk kunnen ook mensen uit omliggende plaatsen mee naar 
Lourdes.

Voor meer informatie en opgeven kunt U terecht bij:
Pastor Ben Aarsen
Riet Visser Didam, c.p. VNB reizen naar Lourdes
0316 – 22 33 98 of e-mail rietvisser@chello.nl

De geloofsgemeenschappen
van de parochie H. Gabriël
•	 Beek: 
 St. Martinus 
•	 Braamt: 
 OLV van 
 Altijddurende Bijstand
•	 Didam:
  H.Martinus / H. Maria OLV 
 van Altijddurende Bijstand
•	 ’s-Heerenberg:
 St. Pancratius
•	 Kilder:
 St. Jan de Doper 
•	 Lengel / ’s-Heerenberg: 
 Emmaus
•	 Loil:
 OLV Onbevlekt Ontvangen
•	 Nieuw-Dijk:
 H. Antonius van Padua
•	 Nieuw-Wehl:
 OLV van Altijddurende Bijstand 
•	 Stokkum:
 St. Suitbertus 
•	 Wehl:
 St. Martinus 
•	 Zeddam:
 St. Oswaldus

Gabriël
Aartsengel Gabriël 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’.

•	 Druk: 
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam
•	 Vormgeving
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam
 (Martijn Schouten)
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Pasto(o)r zijn in deze tijd 
“Ik hoop dat we vooruit blijven kijken”

In de 15 jaar dat ik pastor mag zijn is er heel veel veranderd. Wij kennen vast allemaal het beeld van de pastor die benoemd 
was voor één of twee parochies en ‘gewoon’ op de pastorie naast de kerk woonde. Hij was er altijd en zichtbaar aanwezig. 
Elke zondag op het altaar in de kerk, bij rouw en trouw. Je kwam hem tegen op straat of in de winkel. Je kende hem en hij 
kende jou. De spin in het web, het middelpunt van de parochie. Je kende hem zo goed, dat je wist dat zijn preken saai waren 
en of hij wel of niet kon zingen. Omgekeerd kende hij de parochie en de mensen met naam en toenaam. 
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Anders kerk-zijn
Net toen ik pastor werd begon dat te veranderen. Ik wist dat 
ik niet meer voor één of twee parochies benoemd zou wor-
den, dat ik niet alle parochianen bij naam zou kennen. Ik wist 
dat ik minder collega’s zou krijgen. De manier van geloven 
en kerk-zijn veranderde. Ik zag en zie er wel uitdagingen in. 
Immers mensen zouden en zullen veel meer na gaan den-
ken hoe zij hun helpende handen kunnen of zelfs moeten 

uitsteken en gestalte geven aan geloven en parochie zijn in 
het hier en nu. Kerk zijn is veranderd van ‘de pastor met zijn 
parochie’  tot  ‘de parochie en de pastor.’  Heel veel mensen 
zien dat beeld nu. Dat zijn de mensen die zich op de een of 
andere manier inzetten in werkgroepen en besturen. Zij zien 
dat de pastor nu voor dertien geloofsgemeenschappen een 
andere rol moet spelen dan ze gewend waren. Anderen, die 
maar zijdelings bij de kerk betrokken zijn, vragen zich af waar 
die pastor toch is wanneer ze hem nodig hebben en waarom 
een vrijwilliger in de uitvaart van vader of moeder moet 
voorgaan, en waarom er niet  ‘gewoon’    elke week een H. Mis 
is. Vaak trekken ze daar conclusies uit in de trant van ‘voor mij 
hoeft het helemaal niet meer’.

Volhouden
De ontwikkelingen zijn spijtig, ja, maar niet alleen voor hen. 
Natuurlijk moet ook ik mijn rol eigen zien te maken. Steeds 
opnieuw constateer ik, dat ik veel meer op afstand van de 
‘gewone’ parochiaan pastor ben. Echt de mensen kennen 
wordt steeds minder; het vergaderen om alles in die dertien 
gemeenschappen in goede banen te leiden wordt steeds 
meer. Ik word  wel eens heel moe en verdrietig als ik dan 

iedere keer weer moet uitleggen. Ik kan er slecht tegen. 
Mensen vragen me ook hoe ik het vol houd. Ik kan enorm 
genieten van het positieve dat in de verschillende gemeen-
schappen gebeurd. Ik geniet hoe mensen nu veel meer in 
kleinere groepen over hun leven en geloven met elkaar 
spreken. Ik geniet hoe veel vrijwilligers zorgen dat er in de 
weekenden gevierd kan worden. Ik geniet van de groepjes 
ouders die samen met een pastor kinderen voorbereiden 
voor het Vormsel en de Eerste Communie.  Gelukkig hebben 
wij, ook als Gabriëlparochie, oog voor de mens in nood dicht-
bij en veraf. Denk aan de voedselbank in onze gemeenten en 
aan projecten in de derde wereld. Ik zie hoe de band tussen 
parochie met zieken en ouderen wordt onderhouden door 
veel vrijwilligers. Die levende gemeenschap, dát is onze Ga-
briëlparochie. Zij wil daarin verder groeien. Daar wil ik graag 
als pastor mijn steentje aan bijdragen, in de wetenschap dat 
mijn handicap me daarbij de nodige beperkingen bezorgt. 
Maar toch…. Ik hoop dat wij vooruit blijven kijken en de 
uitdagingen aangaan die ook vandaag op onze weg komen. 
Als wij blijven steken in de zin: ‘vroeger was alles beter’ doen 
wij onszelf en veel andere mensen te kort!

Pastor Ben Aarsen
PS: “Ik heb dit artikel als pastor-priester geschreven, ben dus 
pastoor, maar ook mijn collega’s (pastoraal werker of diaken) 
herkennen zich hierin, vandaar pastoor en pastor.”   

“Hij was er altijd en 
zichtbaar aanwezig.”

“Ik hoop dat wij vooruit blijven kijken 
en de uitdagingen aangaan die ook 

vandaag op onze weg komen.”
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Liturgisch beleidsplan; Stand van zaken

Meimaand Mariamaand

In de afgelopen maanden hebben bestuur en team van onze parochie de gesprekken voortgezet die we vorig jaar begonnen 
naar aanleiding van de nota van onze bisschop over het vieren van de liturgie in onze parochie en de plaats van de Martinus/
Mariakerk in Didam als Eucharistisch centrum.  De gesprekken met koren en werkgroepen en met de locatieraden geven ons 
veel aandachtspunten die belangrijk zijn om verantwoorde beslissingen te nemen. Wat er vooral uitspringt is het belang om 
in de eigen geloofsgemeenschap te kunnen / blijven vieren. Een ander punt van belang is de mogelijkheid om na de week-
endviering elkaar te ontmoeten en na te praten. Dat heeft weer consequenties voor de begintijd van de viering. Vraag was / is 
ook of we elk weekend kunnen / willen blijven vieren? 

De komende meimaand zullen in onze geloofsgemeenschappen bijzondere vieringen rond Maria worden gehouden. Elke week 
zullen we in één van onze kerken bij elkaar komen om te bidden en te zingen en om Maria hulde te brengen.

De plekken waar we bij elkaar komen om te vieren zijn: 
 zondag 6 mei Beek 11.00 uur
 donderdag 10 mei Wehl 19.00 uur
 woensdag 16 mei Zeddam 19.00 uur
 donderdag 24 mei Kilder 19.00 uur
 donderdag 31 mei Didam 19.00 uur

MARIA MOEDER VAN VERLANGEN… is het thema dat wij gekozen hebben voor de vieringen. 
Wat betekent verlangen voor ons? Tijdens de voorbereidingen kwamen wij op het volgende, verlangen……
 naar Vrijheid, God ziet en legt wegen naar vrijheid open
 naar Geluk, God zorgt voor nieuw geluk
 naar Begrip, Bidden helpt
 naar Geestdrift, De goede Geest stimuleert uw talenten
 naar Toekomst, Een opdracht krijgen en er niet alleen voor staan
…… Het is Maria die ons in alles voorging!

Wij willen tijdens alle vieringen Haar dan ook een bloemenhulde brengen en vragen u 
allen één bloem mee te brengen. Tijdens de viering wordt u uitgenodigd deze bloem 
bij het beeld van Maria neer te leggen. Voor al uw intenties staat het kistje een weekend 
voor de vieringen achter in de kerk en op de avond zelf. U kunt daarin uw persoonlijke 
intenties deponeren. De intenties zijn vaak zo persoonlijk dat ze niet voorgelezen worden, 
maar aan de voet van het Mariabeeld worden neergelegd. Na de meimaand zal pastoor 
Aarsen zich over de intenties ontfermen en ze tijdens de bedevaart naar Lourdes meenemen
 om ze in de grot aldaar nogmaals bij Maria te brengen. Een noveenlicht ontsteken we als 
ymbool voor het licht op onze weg door het leven. Evenals de vorige keren hopen we ook 
deze maand velen van u te mogen begroeten.

Wij wensen u allen goede en mooie Mariavieringen.

Werkgroep Mariavieringen,  Josephien van der Aart, Carla Krechting, 
Marian Scholten, pastoor Ben Aarsen, Wilma Beursken 

Hoe nu verder?
We proberen als bestuur en team een voorstel te maken om 
tot een goed vieringenrooster te komen. Met dat voorstel 
willen we de komende maanden naar de geloofsgemeen-
schappen toe, dat wil zeggen: op de een of andere manier 
met u in gesprek en het voorstel toelichten. En dan hopen 
we, dat we met alle opmerkingen die daarop komen, in de 
loop van dit jaar een nieuw schema voor de vieringen in onze 

parochie in te voeren. Eerlijk is eerlijk: hoe graag ik ook zou 
willen dat we  aan alle wensen zouden voldoen, dat zal niet 
lukken, maar samen staan we sterk en met een beetje goede 
wil en met een goede samenwerking kunnen we zeker iets 
goeds tot stand brengen!

Namens het pastoraal team en Gabriëlbestuur
Past. Ben Aarsen
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Pastoor van Sonsbeeck  

Eucharistieviering 
tijdens de Carnaval

Stichter van de St. Suitbertusparochie te  Stokkum

Pastoor van Sonsbeeck werd op 16 december 1906 in Utrecht tot priester gewijd. 
Komende uit IJsselstein, waar hij ruim twee jaar assistent was geweest, werd Van 
Sonsbeeck in 1911 kapelaan van de Pancratiuskerk in ‘s-Heerenberg. Tijdens zijn 
kapelaanschap in ‘s-Heerenberg werd hij door de aartsbisschop van Utrecht op 17 
februari 1914 aangewezen als bouwpastoor. Van Sonsbeeck was beslist de juiste man 
om in Stokkum een parochie van de grond te tillen. Hij beschikte over veel contacten, 
had zakelijke aanleg en was van gegoede afkomst. 
 
De inzegening vond plaats in mei 1915 waarmee Van Sonsbeeck de eerste pastoor van 
Stokkum werd. Van Sonsbeeck was een typisch Bourgondische dorpspastoor, die van 
wijn en jacht hield. In een In Memoriam wordt hij later omschreven als “uiterlijk ruw en 
nors, maar met een hart van goud”. Vooral zijn milddadigheid wordt geroemd. Van Sons-

beeck schonk 10.000 gulden voor een ziekenhuis aan de Hofstraat in ‘s-Heerenberg dat naar zijn overleden moeder werd 
vernoemd: de Sint Theresia stichting. Hij overleed op 3 juli 1930 te Stokkum, slechts 51 jaar oud. 

Het portret van Pastoor van Sonsbeeck heeft jarenlang achter in de kerk gehangen en was duidelijk aan een restauratie 
toe. Het schilderij is gemaakt door Karl Pospischil, een Oostenrijkse schilder die in 1926 verhuisde naar Emmerich. Deze 
schilder sloot vriendschap met enkele notabelen aan weerszijde van de grens waaronder Pastoor van Sonsbeeck. Bij de 
restauratie kwamen enkele bijzonderheden naar voren.  Achterop het ‘Bildnis des Hochwürdigen Herrn Pastors G.A. van 
Sonsbeeck’ juli- augustus 1928, schreef hij een heel verhaal. Ook een stukje tekst vinden we onder zijn revers. In opdracht 
van Pastoor van Sonsbeeck maakte Karl Pospischil ook een panoramabeeld van Stokkum en de kerk gezien vanaf de Mo-
lenbult. Deze schilderijen zijn in bruikleen gegeven door Pastoor Nollen en de locatieraad voor de tentoonstelling in Em-
merich tussen 20 mei en 8 juli in het Rheinmuseum. Naast deze schilderijen kunt U nog andere landschapsschilderijen,uit 
onze omgeving, van Karl Pospischil bewonderen.

Pastoor Nollen, Locatie raad Stokkum

De liturgiese Warkgroep Alaaf Hosanna van carnavalsvereniging de 
Leertrekkers heeft, in samenwerking met zangkoor Internos en uiter-
aard met onze Pastoor Nollen, voor de Stokkumse parochianen en vele 
anderen op 19 februari 2012 een Eucharistieviering verzorgd die als titel 
meekreeg: ‘In Harmonie’. Iedere aanwezige heeft dit op deze zondag morgen 
volgens ons ook zo ervaren. De teksten waren zorgvuldig samengesteld en ook 
de liederen, vaak door eigen Stokkummers geschreven, gaven je het gevoel van: 
“Mag gi-j Stökkum met de canaval beleave, krie-j ‘n gevuul van in de hemel op aard te 
leave”; zoals dit in het slotlied door allen in harmonie werd meegezongen. 

De kerk is zoekende naar de manier waarop de boodschap van Jezus in deze tijd vertolkt kan worden. Wij hebben het op deze 
zondag als heel zinvol ervaren. Er ging zoveel warmte vanuit. Het was echt: de kerk ben je samen. De Pastoor hield een preek 
die de mensen aansprak. Door de voorzitter van de Leertrekkers werd hij geprezen dat hij op bijna 90 jarige leeftijd zo’n carna-
valsviering nog zo prachtig weet te leiden. De pastoor verwoordde het in zijn welkomstwoord: In harmonie met elkaar word je 
boven jezelf uitgetild. En na elke voorbede werd niet gezegd: Laat ons bidden, maar: “help ons te warke aan un goe-je harmonie 
van minse en wereld”.
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Twee kerken, één taak

Vastenaktie 2012 

Op 30 mei 2010 jl. werd in Zeddam een feestperiode van ca. 18 maanden ingeleid. Het was toen 200 
jaar geleden dat er een wisseling van de wacht plaatsvond tussen de kerken van de katholieken en de 
protestanten. 

In 1810 werd Koning Lodewijk Napoleon op zijn tocht door Zeddam door de bevolking aangesproken, hetgeen resulteerde in 
een decreet waarbij de St. Oswalduskerk, sinds de reformatie in handen van de protestanten, weer moest worden afgestaan 
aan de katholieken, terwijl de ‘schuilkerk’ ter beschikking aan de protestanten moest worden gesteld. De verhouding tussen de 
twee geloofsgemeenschappen in het Zeddam van tóen was allesbehalve vriendelijk. De afgelopen 200 jaren echter hebben daar 
behoorlijk verandering in gebracht en we kunnen nu spreken van een vriendschappelijke sfeer waarin regelmatig goed overleg 
plaatsvindt. We groeien weer terug naar de oorspronkelijkheid. Terug naar die éne taak, welke door Jezus werd gepredikt, “Ik wil 
dat wij allen één zijn “. In de afgelopen periode hebben we samen stilgestaan bij wat er toen geschiedde. Op 4 november 2011 
was het 200 jaar geleden, dat de protestanten hun nieuwe kerk aan de Huttenstraat (nu Ettemastraat) in gebruik konden nemen. 
Ook dát feit hebben we samen herdacht. 

Jubileumprogramma gezamenlijke activiteiten:
30 mei 2010  Jubileum viering St Oswalduskerk
Juni 2010 Bezichtiging en rondleiding kerk tuin
11 december  2010  Gezamenlijk zetten kerstboom
2 oktober 2011 Oecumenische viering thema: Marc Chagall
15 december 2011  Gezamenlijk zetten Kerstboom
17 december 2011  Volkskerstzang
4 november 2011 Jubileum NH Kerk  (+ uitgave boekje “De Sint Oswalduskerk en haar bewoners”, geschreven door Gerrie Bisselink)
5 okt. - 30 nov. - 18 jan. ABC avonden (bespreken van elkaars gebruiken en gewoonten)

Voor meer informatie: http://www.zeddam.com/ of secretariaat st Oswaldus: oswaldusparochie@hetnet.nl Tel: 0314 – 65 12 81

Namens de Jubileumcommissie, Twee kerken - één Taak

Vasten anno 2012 betekent al lang niet meer minder eten, minder drinken of minder materialisme maar krijgt meer en meer de 
betekenis van “even terug komen bij jezelf”. Herbronnen. Wanneer we de centrale boodschap van de vastenaktie zouden volgen 
kunnen we  vaststellen dat; “wanneer je deelt met anderen jezelf ook meer mens wordt”. Een mooi uitgangspunt. Tegelijkertijd 
moet daar binnen een meer en meer globaliserende wereld hard voor worden gewerkt.  Een passende vertaling met woorden 
van nu van Mt. 25, 31-46 zou dan ook kunnen zijn…… “Ik was slachtoffer van economische uitbuiting, van klimaatverandering 
en van milieuvervuiling, en jullie hebben niets voor mij ondernomen”. “Ik had honger en jullie waren alleen maar bezig met het 
maken van nog meer winst”. “Ik had dorst, maar jullie dachten alleen maar aan jullie eigen welvaart en aan jullie veelzijdige out-
fit”. “Ik vluchtte weg van mijn geboortegrond vanwege de armoede en de honger en jullie sloten de grenzen”.

Als parochie Gabriël volgen we in de vastenaktie 2012 het landelijk project voor Ethiopië. De verschillende geloofsgemeenschap-
pen zullen op verschillende momenten met eigen vieringen en op eigen wijze hier aandacht aan schenken. 
Middels het huis aan huis ophalen van de vastenzakjes, danwel in verschillende vieringen op verschillende momenten wordt u in 
de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het vastenaktie project. Mocht u één van de collecte momenten gemist heb-
ben kunt u ook nog altijd uw vastenzakjes deponeren in de bussen achterin de kerken of inleveren op het parochiesecretariaat.

Geplande vieringen in onze parochie:
Didam, Loil en Nieuw-Dijk 2, 3 en 4 april ophalen vastzakjes huis aan huis.
Zeddam 5 april tijdens de Wittedonderdagviering met de kinderen van de Roncallischool.
Braamt op Palmzondag 1 april

Lees verder op de volgende pagina...

	  



Korte informatie project 
vastenaktie 2012

Fatima-diensten in de kerk 
van Nieuw Wehl 

Dit jaar zal er extra aandacht zijn voor mensen die simpelweg willen en moeten óverleven. In Addis Abeba (Ethiopië) kun-
nen veel kinderen niet naar school, jongeren krijgen geen opleiding. En ouders worstelen om zelfs maar één dollar per 
dag te verdienen. De Daughters of Charity kiezen in Addis Abeba voor een heldere strategie. Zuster Brenda legt uit:
 “We helpen mensen in de sloppenwijken een zelfstandig bestaan op te bouwen. We zorgen dat vrouwen en jongeren 
een microkrediet krijgen om een eigen bedrijfje op te zetten. En we investeren in onderwijs voor jongeren, zodat ze een 
baan kunnen vinden. Als de mensen in de ene wijk hebben geleerd hoe ze een beter bestaan voor zichzelf kunnen op-
bouwen, dan gaan we door naar de volgende wijk”. Vastenaktie steunt het werk van de Daughters of Charity en biedt zo 
kansarme sloppenwijkbewoners een toekomst op een beter bestaan. Zie o.a. www.vastenaktie.nl.

Pastoraal team Parochie Gabriël.
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De eerste keer dat ik in Nieuw Wehl was, de pastorie zag, mijn werkplek, en de daarnaast gelegen kerk, ging ik er voetstoots van 
uit dat alle kerkdiensten van Fatima Zorg in deze kerk zouden zijn.  Kerk, pastorie en het terrein van Fatima zijn zo met elkaar 
verbonden dat het één geheel vormt. De pastorie, die nu gehuurd wordt door Fatima Zorg, ligt tegen het kerkgebouw aan. 
De vrijwilligers van de kerk zitten letterlijk naast ons, dichterbij dan menig collega. 
Later kwam ik erachter dat de diensten van Fatima in Banningshof gehouden worden, het zalencentrum van Fatima.  Ook een 
prima plek.  Het mooie aan Banningshof is dat je dichtbij de bewoners staat. Je kunt je makkelijk tussen hen heen bewegen. 
Er is weinig afstand. Maar toch, het blijft een zalencentrum en het is lang niet zo sfeervol als de kerk. 
Nu komen er altijd behoorlijk wat bewoners en begeleiders op de vieringen af, dus ik merk ook dat het krap is de laatste tijd in 
Banningshof. De kerk biedt meer ruimte. Sfeer en ruimte zijn dus redenen om naar de kerk te verhuizen met de diensten. Maar 
er is nog iets wat ik nog  belangrijker vind en dat is de integratie tussen dorp, kerk en Fatima.  Ik zie dat er al heel veel verbanden 
zijn. Bijvoorbeeld: er zijn aardig wat inwoners van Nieuw Wehl die ook medewerker van Fatima zijn;  vanuit de 
parochie zingen er behoorlijk wat mensen bij het Fatimakoor; de jaarlijkse kerstdiensten worden al in 
de kerk gehouden. En tijdens de kersttocht van 2011 was er een tent van de basisschool uit Nieuw Wehl en 
van het jongerenpastoraat Nieuw Wehl; het is goed om deze samenwerking uit te bouwen en zichtbaar 
vorm te geven in de plaats waar we de vieringen hebben. De vieringen voor de bewoners van Fatima zijn 
laagdrempelig en eenvoudig. Je kunt ze vergelijken met kindervieringen in de kerk.  Het zijn hele mooie 
vieringen, waarbij er geen overdenking gehouden wordt (langere stukken tekst worden niet opgenomen 
door de bewoners), maar waarbij een thema centraal staat, waar bewoners iets aan kunnen beleven. 
Zij krijgen vaak de gelegenheid iets te doen in de kerk. En dat doen ze  vol overgave en met verve.  
Als u ziet hoe het Onze Vader gezamenlijk meegebeden wordt, dan merkt u hoeveel overgave en 
esprit hier aanwezig is.  Ik nodig u dan ook van harte uit een keer zo’n viering mee te maken.  
De vieringen staan open voor een ieder, ook voor mensen met een beperking van buiten Fatima. 
Voor kinderen zijn de vieringen geschikt al zullen ze misschien wel moeten wennen aan 
de geluiden en bewegingen van sommige bewoners. Voor mijn komst in mei 2011 waren 
er al informele gesprekken gaande tussen de bestuurder van Fatima Zorg en 
de locatieraad. Inmiddels krijgt het steeds meer formeel gestalte en worden de 
afspraken concreter. Er moet nog wel het één en ander aan het kerkgebouw 
gebeuren om het voor cliënten van Fatima toegankelijk en gebruiksvriendelijk te 
maken, zoals een extra toilet. Hier zijn wij mee bezig. De gesprekken met de katholieke 
gemeenschap verlopen uitstekend en ik merk dat er bij beide kanten het besef leeft dat 
langdurige en duurzame samenwerking voor beide organisaties goed is. Het ligt in 
de bedoeling dat Fatima op zondag 25 maart haar eerste zondagse dienst heeft in 
de kerk.  De diensten zullen vervolgens zijn op de laatste zondag van de maand, 
met uitzondering van 29 april, dan is er een Eerste Heilige Communie viering. 
Ook uitvaarten van cliënten zullen gaan plaatsvinden in de kerk.   
Anne Pier van der Meulen (pastor Fatima Zorg). 

	  



8										De	Gabriël			•			Maart	2012

‘God kan in alle huizen wonen’.
Eerste Communie 2012  

Vanaf tweede paasdag tot eind april zullen in de parochie H. Gabriël dit jaar 253 kinderen in 14 vieringen hun Eerste Com-
munie gaan doen. De voorbereiding en het feest brengt in al onze gemeenschappen heel wat teweeg. Diverse vrijwilligers, 
kinderen en de ouders zijn er mee aan de slag. We werken in alle gemeenschappen (allemaal?….nee eentje nog niet) met het 
project ‘Door de poort’. In dit project  wordt met 6 bijbelverhalen over Jezus een verbinding gelegd tussen ons dagelijks leven 
en ons geloof. Het bevat thema’s als: ‘Waar ben je dankbaar voor? Goedmaken en vergeven. Voor God telt iedereen mee’. 
Daarnaast is er natuurlijk ook uitleg over onze manieren in de kerk en er worden werkjes gemaakt en geoefend. 

Nieuw is dat we er bewust naar streven dat er meer thuis gedaan wordt aan de voorbereiding. Samen met je kind aan de hand 
van het werkboekje en opdrachtjes bezig zijn helpt je om als ouder het geloof aan je kinderen te leren en door te geven. Pastor 
Margot Dijkman, vrijwilligers en ik merken dat het goed werkt. De betrokkenheid van ouders en kinderen is merkbaar groter aan 
het worden. We merken bijvoorbeeld dat de kinderen makkelijker meedoen en ook al dingen weten en kunnen, zoals bijvoor-
beeld een kruisteken maken. Bij ouders merken we dat ze het inmiddels gewoon vinden dat we samen met hen de kinderen 
voorbereiden. Van ouders horen we ook vaak dat ze het leuk vinden om er met hun kind mee bezig te zijn, of te helpen op een 
kindermiddag. Vanuit de pastores vinden wij het allemaal heel positief, want Eerste Communie doen is maar een moment, een 
stapje op weg van geloof leren en leven. De kinderen hebben allereerst hun ouders hard nodig om meer stappen op die weg te 
kunnen zetten. Als geloof thuis een plek kan krijgen, kan het makkelijker groeien. En dan mag je ook weten dat  het leuk is om als 
volwassenen samen met kinderen over geloof en onze manieren bezig te zijn… 

Er zijn elke keer weer momenten die ik niet gauw zal vergeten, bijvoorbeeld  die moeder die trots het resultaat van de schilder-
werken van haar groepje toont of dat ene gesprekje na het verhaal. Vraagt er een: “Maar waar is God dan eigenlijk? Waar woont 
ie?” Terwijl ik nog nadenk over een antwoord zegt een van de kinderen: “Mijn oma zegt dat God in alle huizen woont, niet alleen 
in de kerk”. “Ik heb hem bij ons thuis nog nooit gezien!”. “Dat komt omdat Jezus in je hartje woont, die zie je niet”, waarop er een-
tje toch even in zijn trui kijkt…..

Of aan elkaar vertellen wat communie is, hoe een hostie eruit ziet: “mijn broer zegt dat het zo nergens naar smaakt dat het niet 
eens vies is…..” En oh ja, hoe bewaar je heilig brood dat na een viering overblijft? Een meisje vertelt met de gebaren erbij: “Die 
doe je heel voorzichtig in een hééél mooi servetje, dat vouw je netjes op en dan leg je dat in de koelkast”… 

Al met al kan ik dit jaar zeker zeggen dat voor mij het feest van de communie al bij de voorbereiding is begonnen. 

Carmianne Verrips, pastoraal werker

Eerste Communicanten Stokkum Voorbereidingen Eerste Communie Kilder
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JONGEREN NET TERUG UIT MADRID 
SPAREN AL WEER VOOR WJD RIO 2013
Elke maand treffen een 15-tal jongeren uit verschillende 
parochiegemeenschappen elkaar  zaterdagsmiddags in de 
pastorie van Nieuw-Dijk. Hun gastheer is dan pastoor Ben 
Aarsen. Op zaterdag 25 februari waren wij van de redactie 
van Samen Onderweg ook even te gast. Gezien het tijdstip, 
was het gekozen thema voor deze middag voor de hand 
liggend: ‘vasten’. Aan de hand van een Bijbeltekst uit Jesaja 
werd vanuit allerlei invalshoeken het onderwerp ‘vasten’ 
uitgediept. Iedereen had zo zijn of haar eigen voorstelling 
over de manier waarop men aan de vraag om versobering 
invulling zou kunnen geven. Ook actuele maatschappelijke 
onderwerpen die hen raakten, kwamen ter tafel zoals het 
nogal omstreden meldpunt voor overlast van en door Oost-
Europeanen.  Ook de trieste situatie van Prins Friso  kreeg de 
aandacht. Deze jongerengespreksgroep is ontstaan als voor-
bereiding op de Wereld Jongeren Dagen (WJD) die in 2005 in 
Keulen hebben plaats gevonden. Met een delegatie uit onze 
Montferlandse parochies is destijds een tiental jongens en 
meisjes in gezelschap van een groep Canadese jongeren naar 
Keulen afgereisd. De Canadese jeugd had zich bij gastge-
zinnen in ons bisdom voorbereid op de grote WJD bij onze 
Duitse buren. De groep komt sindsdien 1 keer per maand op 
een zaterdagmiddag  vanaf 14.30 uur bij elkaar. Er wordt een 
thema voorbereid dat als leidraad dient voor discussie en 
verdieping. Aan het eind van de middag geniet men samen 
van een door de jongeren zelf samengesteld etentje. De dag 
wordt afgesloten met een gezamenlijke  eucharistieviering in 
een van de parochies of bij pastoor Aarsen thuis. Deze inspi-
rerende middagen worden opgeluisterd met mooie liedjes 
die de groep nog kent uit het internationale repertoire van 
de WJD in Keulen 2005, Sydney 2008  of Madrid 2011.  “Kort 
samengevat” zo zegt pastor Ben Aarsen  “samen bidden, eten 
en vieren, dat is wat we hier doen vanmiddag”. 
Op onze vraag: “Wat is jullie doelstelling” zijn de jongeren 
het over een ding eens, namelijk dat het een enorm goed 
gevoel geeft om samen met andere jongeren het geloof te 
delen, te praten en te beleven. Er vinden goede en diep-
gaande gesprekken plaats, maar er zijn ook momenten van 
stilte, echte stilte. ‘Het moment van aanbidding’ noemen 
de jongelui deze momenten. Je keert terug in jezelf , met je 
eigen vragen ……en  soms komt ook er dan een antwoord 
op je vraag. Anderen schrijven wat op papier. Dat stiltemo-
ment kan soms drie minuten duren, maar soms ook wel een 
half uur of een uur. Een van de jongeren gaf een  voorbeeld 
van een geweldig moment van stilte dat hij meemaakte in  
Madrid tijdens de WJD  vorig jaar, op het vliegveld daar waar 
tweemiljoen jongeren bijeen waren en waar het een half uur 
lang muisstil was. Heel indrukwekkend! Wij zouden graag 
meer jongeren in de kerk zien, maar zien ook wel dat dat in 
deze tijd  heel moeilijk te realiseren is. De suggestie wordt 
gedaan om  ook via de  moderne media meer aandacht te 

schenken aan deze  bijzondere bijeenkomsten. Alleen met 
posters achter in de kerk bereik de jongeren niet. Gesprekken 
thuis, in de vriendenkring, op school , op het werk  en vooral 
in 1-op-1 gesprekken, dat werkt, is hun mening. Dat is ook de 
reden dat zelfs enkele jongeren uit Veenendaal, Duiven en 
Lichtenvoorde hier aanwezig zijn. Overigens iedereen is altijd 
van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomsten. Het 
is een bron van inspiratie, een warm bad, eigenlijk een ple-
zierige belevenis. Hieronder vind  je het programma voor de 
komende periode. Hierbij staat ook een heel speciale middag 
namelijk het slotfeest op zondag 10 juni in de tuin van het 
bisschoppelijk paleis in Utrecht van onze onlangs benoemde 
Kardinaal van Eijk. Het is de  bedoeling dat Kardinaal van Eijk 
zelf als gastheer aanwezig zal zijn.
De activiteiten voor dit jaar zijn: 
•	 17	maart	Deelname	aan	de	Stille	Omgang	in	Amsterdam
•	 1	april	Palmzondagbijeenkomst		te	Zutphen
•	 28	april	tot	5	mei	Aartsdiocesane	Lourdesreis
 voor alle leeftijden
•	 17	mei	Hemelvaartsdag,	nog	verder	in	te	vullen	bijeenkomst.
•	 10	juni	Slotfeest		in	de	tuin	van	de	Kardinaal	in	Utrecht.
•	 7	juli	Thema:	Rio	in	Montferland	(slotbijeenkomst)
En….  in 2013  de Wereld Jongeren Dagen in Rio de Janeiro 
Brazilië. Door bijna iedereen van de groep  wordt hiervoor 
nu al gespaard!! Wilt u meer informatie over dit jongerenpro-
gramma? Vraag dan naar informatie via kj.actief@gmail.com, 
of mail naar jpmschepers@hotmail.com.
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Krimp, Kramp, Kansen!
Vraag: Wat staat de Parochiële Caritas Instelling (PCI), 
de Parochie en ons te wachten?
Antwoord: K3. Ofwel Krimp, Kramp en Kansen!!

( Het onderhavige artikel is een samenvatting van de lezing 
die de diocesane diaconale werker
Harry Scharrenborg op 16 november jl. hield voor de werk-
groepen en het bestuur van de nieuwe PCI van de parochie 
H. Gabriël)

Stedelijk:
Onlangs waren we met een flink aantal profielpastores diaco-
nie bijeen te Dijnselburg in Zeist.
We spraken er vooral over een Parochieel Diaconaal Steun-
punt in Enschede. De zgn. Padista.
Op het eind van de bijeenkomst sprak een van de aanwezi-
gen fijntjes: “We hadden het weer vooral over de stedelijke 
setting”. En hij had gelijk. Ons bisdom telt meer agrarisch en 
natuurlijk gebied met relatief kleine dorpskernen dan stede-
lijk gebied. Ik ben dan nu ook wel blij dat ik iets mag duiden 
over de crisis in de plattelandssituatie. Ik zeg met nadruk 
duiden,
aantippen, want ik ben geen profeet of econoom, hooguit 
een ziener en hoorder die veel onderweg is!

K 1. Krimp:
Waar wij  volop mee van doen krijgen, is krimp. En dat op 
meerdere manieren! Als je langs de grens woont, ergens in 
Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland, Limburg, Brabant 
of Zeeuws Vlaanderen, dan weet je dat het aantal inwoners 
krimpt. Ook in Gelderland. Je weet dat het aantal agrarische 
bedrijven krimpt, evenals de middenstand en krimp in het 
aantal jongeren.
Als parochianen kennen we het fenomeen krimpende kerk 
en haar schaalvergroting. En sinds de kredietcrisis kennen we 
de krimpende economie, de krimpende pensioenen, krimp in 
het aantal beschikbare banen en woningen. Krimp in de kin-
deropvang en beschikbare financiële middelen…en krediet! 
Krimp bij de PGB’s, etc.

K 2. Kramp:
Krimp geeft al snel kramp, zorg, stress. In deze economie 
voert minder winst naar minder banen, minder banen naar 
ontslag en ontslag naar niet zelden schulden! Stress voert 
ook niet
zelden naar relaties die onder druk komen te staan en naar 
scheiding. Boedelscheiding wederom niet zelden naar 
incassobureaus en schulden. Stress kan ook voeren naar de 
psychiatrie. Krimp in de bevolking stuurt al snel aan op ver-
grijzing en kennelijk is niets zo erg als vergrijzing. Isolement, 
of liever het goed samenleven lijkt mij echter een grotere 
uitdaging voor de leefbaarheid, net als het terugdringen van 
de terugloop van voorzieningen, de werkgelegenheid en de 
bereikbaarheid. En een krimpende kerk geeft ook gedoe. Wie 
blijft er open, wie gaat er dicht, waar wordt er gevierd en is 
eucharistie voor iedereen het summum van kerk zijn en voor 
de crisis? En stel je toch eens voor, ons dorp zonder kerk? 
Toch het sociale hart van oudsher?
En het geheel aan veranderingen stelt de mens ook bloot aan 

angsten en veel vragen! Levensvragen, geloofsvragen en ook 
zinvragen rondom de zin en onzin van ons bestaan!!

K 3. Kansen:
En krimp en kramp geven ook aanleiding tot bezinning op 
kansen. Bij uitstek is het bezinnen op de zin en de verbin-
ding met de Zin, de corebusiness van de kerk. Zingeving 
aanreiken. Hoe is in de economie, de jacht op winst, geld en 
bezit te transformeren naar een economie waarin mensen en 
natuur centraal staan? Kan de economie dienstbaar zijn aan 
mens en natuur,
i.p.v. de mens aan de economie? Humanisering van de 
economie. Duurzame economie. Zin van de economie i.p.v. 
onzineconomie. Niet zo goedkoop mogelijk maar zo goed 
mogelijk naar menselijke maat en in balans met de rest van 
de wereld. 
En wat kan er concreet gedaan worden aan het isolement en 
de eenzaamheid? Van oudsher hebben kerken een enorme 
traditie in bezoekwerk. Vaak om mensen bij de kerk te 
houden en om ze bij de samenleving te houden, is ook niks 
mis mee. Om het nog maar niet over de concrete schulden te 
hebben. Solidariteitsfondsen en schuldhulpmaatjesprojec-
ten bieden uitkomst. Om nog maar niet te spreken over de 
Voedselbank, die ook nog een duurzaam aspect heeft. En wat 
te denken van samenleven in verbondenheid en samenwer-
king met elkaar i.p.v. in concurrentie. Nu de werkgroepenkerk 
tot het verleden gaat behoren is samenwerking met andere 
kerken, de burgerlijke gemeente, gemeentelijke organisaties 
en eigen werkgroepen een must, om de gevolgen van de cri-
sis minimaal te laten zijn. Denk aan de samenwerking met de 
gemeente als het om de WMO gaat. Een voorbeeld in eigen 
huis is b.v. de ziekenbezoekgroep die tevens werkgroep PCI 
is! En wat dat betreft kan het pastoraal Steunpunt als sociaal 
steunpunt van de kerk goede diensten bewijzen . Ik verwijs 
graag naar een voorbeeld waar de gezamenlijke kerken al 
jarenlang een sociaal Steunpunt hebben ingericht. Mensen 
weten dat te vinden omdat de kerken daar spreekuur hou-
den, Sensire ook,
en het tevens het uitdeelpunt is van de Voedselbank!!

Werkgroepen PCI lijken op het eerste oog wat minder taken 
gekregen te hebben. M.n. het beheer van het vermogen en 
de geldwerving is naar het centrale bestuur gegaan. Maar 
misschien ziet u dat wel verkeerd. Misschien hebt u meer 
ruimte gekregen om antwoord te geven op bovengestelde 
vragen en voor de opbouw van  interkerkelijke sociale 
steunpunten in tijden van crisis. Vanuit een gerichtheid op 
menselijke creativiteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid en 
solidariteit. In afwachting van de Advent en in de verwach-
ting van Kerst. Van goed leven…… en goed samenleven…..

Harry Scharrenborg
Diocesaan Diaconaal Werker Achterhoek & Salland. 
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Kerkvrijwilliger in de Kruisberg 

Engelen in Kranenburg

De meesten van jullie kennen het begrip kerkvrijwilliger in bijvoorbeeld een ziekenhuis of verpleeghuis. Deze vrijwilligers 
zorgen voor het vervoer van mensen naar en van de kerk of kapel en zijn aanwezig bij de viering. De Kruisberg in Doetinchem 
is een penitentiaire inrichting voor mannen, bestaande uit een Huis van Bewaring (118 mensen), een Beperkt Beveiligde 
Inrichting (31 mensen) en een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (19 mensen). Iedere zondagochtend om 9.15 is er een viering 
voor de mannen die in de Kruisberg verblijven. Ze moeten zich voor deze viering van te voren aanmelden op een lijst, want 
de ruimte is beperkt en niet iedereen kan bij deze zondagochtendviering aanwezig zijn. Voorgangers zijn meestal dominee 
Alber Giezen of pastoraal werker Fons Flierman, beiden werkzaam in de Kruisberg als geestelijk verzorger. 

Bij de dienst op zondagochtend zijn ook kerkvrijwilligers aanwezig. Deze vrijwilligers zetten koffie en brengen die naar de ver-
gaderzaal waar de viering is. Samen met de voorganger heten ze de mensen welkom. Per afdeling komen de mannen met hun 
begeleider naar deze viering. Deze begeleiders – bewaarders of penitentiaire inrichtingswerkers geheten – blijven er de hele tijd 
bij. Het is heel bijzonder om samen met de mannen die voor enkele weken of voor een aantal maanden in de Kruisberg verblij-
ven samen de viering van de zondag mee te maken. Er wordt muziek gemaakt soms ook door een van de mannen en er wordt 
door de meeste mannen volop meegezongen. Ik vond het steeds ontroerend om te zien hoe bijna iedereen naar voren gaat om 
een kaarsje bij Maria aan te steken. Na afloop is er bij de koffie of thee gelegenheid om een praatje te maken. Mijn ervaring is dat 
de meeste mannen het zeer waarderen dat er mensen van buiten de gevangenis aanwezig zijn en dat ze met hen een praatje 
willen maken. 

Vanwaar nu deze oproep? Tot nu toe behoren alle vrijwilligers in de Kruisberg tot een van protestantse kerken in Doetinchem. 
Het zou mooi zijn als er ook vrijwilligers namens de katholieke kerk, onder andere uit de Gabriëlparochie deel gaan nemen aan 
de vieringen op zondagochtend. Dit, omdat een groot aantal mannen katholiek zijn.  Het is de bedoeling dat de mensen die 
belangstelling hebben om kerkvrijwilliger te worden eerst een gesprek krijgen met de geestelijk verzorger, Fons Flierman. Zij 
kunnen zich bij hem aanmelden via zijn mailadres: f.flierman-pia@dji.minjus.nl. Als zowel de geestelijk verzorger als de aanstaan-
de vrijwilliger besluiten met elkaar verder te gaan, dan moet er een antecedentenonderzoek plaatsvinden. Een antecedentenon-
derzoek is nodig omdat u in een huis van bewaring/gevangenis komt. Hierdoor krijgt u de goedkeuring van de Kruisberg. Verder 
moet er bij de gemeente een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd. Deze krijgt u vergoed door de stichting 
Exodus. Exodus is de landelijke vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Alle 
kerkvrijwilligers in gevangenissen vallen onder Exodus en zijn via Exodus verzekerd. Verder krijgt u dan de nieuwsbrief en kunt u 
landelijke bijeenkomsten bijwonen. 

Hebt u belangstelling om kerkvrijwilliger te worden, maar zijn er nog vragen of twijfels? Dan kunt u die ook aan mij stellen, omdat ik 
het	afgelopen	jaar	regelmatig	een	kerkdienst	heb	bijgewoond.	Emailadres:	marijkedekkers@gmail.com	of	telefoon:	06	–	486	88	719.

Marijke Dekkers

Op maandag 9 april 2012 (2e Paasdag) opent het Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg – Vorden  weer haar poorten voor de 
reguliere tentoonstelling van de vele heiligenbeelden in een vernieuwde opstelling. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 
28 oktober. Het Heiligenbeeldenmuseum is gevestigd in de Antonius van Paduakerk een rijksmonument en de oudste nog be-
staande kerk gebouwd door architect Pierre Cuypers. Dit jaar wordt als speciaal thema aandacht besteed aan engelen in allerlei 
vormen, een thema dat voor veel mensen tot de verbeelding spreekt. Naast mooie engelenbeelden uit de eigen collectie worden 
ook engelen getoond uit de collectie van Henk Ensink en het Museum voor religieuze kunst te Uden.
 
Mevrouw van der Kamp uit Epse  en Leo Ruitenberg uit De Bilt hebben een grote collectie kleinere engelen die in het museum 
worden vertoond. Ook andere particulieren hebben enkele markante engelenfiguren tijdelijk aan het museum in bruikleen af-
gestaan en deze zijn het bewonderen meer dan waard. Over de officiële opening en toegangsprijzen vindt u meer informatie op 
de	website	www.heiligenbeeldenmuseum.nl.	Het	adres	van	het	Heiligenbeeldenmuseum	is	Ruurloseweg	101,	7251LD	Vorden.	
Het	museum	is	open	op	dinsdag,	donderdag	en	zondag	van	11.00	tot	17.00	uur.	Informatie	ook	voor	reserveringen	van	groepen:	
VVV-kantoor	Vorden,	telefoon	0575	-55	32	22



Pasen in het Keltisch kruis 

Palmpasenoptochten Zondag 1 april 

Wat we vieren met Pasen en waarom we Pasen vieren roept bij veel mensen vragen op. Het is het eerste 
feest dat de volgelingen van  Jezus als jaarlijks feest zijn gaan vieren. Vermoedelijk eerst als één feestdag, 
later is het gegroeid naar een cyclus die loopt van Witte Donderdag tot Pasen zelf. Hoogfeest van onze 
kerk, kernfeest van ons geloof. Maar wat vieren we nou allemaal met Pasen?

De opstanding van Jezus uit de dood, dat is voor ons Pasen zelf. Vanaf het allereerste begin vroeg men zich 
af hoe dat kon en of het wel waar was. Toen de vrouwen met dit verhaal van het lege graf terugkwamen ging 
Petrus toch even zelf kijken. Thomas wou het ook met eigen ogen zien en met zijn handen voelen. En dat is 
allemaal opgeschreven, ook dat verhaal dat Jezus met zijn vrienden nog een visje at. Al die verhalen willen 

ons vertellen dat het geen geestverschijning was, maar wat het dan wel was? Vragen roept het op tot op de dag van vandaag. 
Moeilijk te geloven. Dat lezen we in oude Romeinse teksten of horen bij mensen vandaag. “Ach, onzinverhaal. Ze hebben zijn lijk 
gewoon ergens anders begraven.” Wat wij als mens niet kunnen begrijpen of wetenschappelijk kunnen verklaren kan blijkbaar 
niet waar zijn? Ik denk dat God ons  met Pasen iets belangrijks wil vertellen. Namelijk dat hij de God is van het leven en niet van 
de dood. Dat God ons steeds op het leven wil wijzen en ons los wil maken van wat dood brengt. Dat kunnen we halen uit al de 
dingen die Jezus gedaan heeft. Al die voorbeelden die hij ons van Gods handelen heeft laten zien: Lazarus komt terug uit de 
dood, talloze zieken worden genezen, mensen die buitengesloten zijn van het gewone leven haalt hij weer terug erbij, bij Jezus 
is er zelfs brood in overvloed... Allemaal voorbeelden dat God ons wijst op het leven en wil wegleiden van wat ons dood maakt. 
Wat ons dood maakt in ons menselijke bestaan kan ziekte zijn die op je pad komt, het kunnen de natuurrampen zijn, het kunnen 
je eigen fouten zijn. In Jezus zelf laat God dan het ultieme voorbeeld zien. Goede Vrijdag is het eerste. ‘Het moet zo gebeuren’, 
zegt Jezus er zelf van. De dood die door mensen zelf gemaakt wordt. De ergste dood. Een onschuldig mens lichamelijk laten 
lijden tot de dood er op volgt - de dood aan het kruis.
Wie denkt dat het daar ophoudt, die mist de boodschap van het verhaal. Dan komt God om de hoek, en die liet in Jezus zien dat 
zelfs de dood zoals wij die kennen het leven niet vernietigt. Levend komt Jezus terug en laat zich zien. Levend verlaat hij ons 
aardse bestaan om in de hemel thuis te zijn. Dat is Pasen: God wil ons laten weten: leven gaat nooit ten onder, nooit verloren.
Het hele verhaal zie je terug in een eenvoudig symbool. Een Keltisch kruis. Niet alleen een kruis, maar een kruis met een krans. 
Dat is het kruis van Goede Vrijdag met de zegekrans van de Opstanding, met de cirkel als beeld van de zon die na elke nacht 
weer opgaat en het duister verjaagt. Pasen vieren dat is vieren dat je durft geloven dat God het leven, ook het jouwe, te lief heeft 
om het ooit verloren zal laten gaan. En met een Keltische wens kan ik dan ook schrijven: ‘Ik dank God dat hij wil dat je eeuwig 
leven hebt. Moge God je leiden op je levensweg en dat je maar al lang in de hemel mag zijn als de duvel in de gaten heeft dat je 
weg bent’. Zalig Pasen!

Carmianne Verrips, pastoraal werker  

In de Rooms-katholieke Kerk wordt Palmzondag vanouds gevierd met de zegening van palmtakken, in 
noordelijker streken vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. Na de zegening volgt 
dan een processie met traditionele gezangen die herinneren aan het volk dat “Hosanna” riep en Jezus met 
gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de hele dag, een wat verdrietige ondertoon, 
vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door datzelfde volk verstoten werd. Dezelfden die 
“Hosanna” riepen op Zondag, zouden “kruisig Hem” roepen op Vrijdag. Na de Mis worden de gezegende 
palmtakken thuis achter het kruisbeeld gestoken. In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk op deze dag 

voor het eerst het hele lijdensverhaal van Jezus te lezen; de tweede keer is op Goede Vrijdag. 
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis, en wordt met palmpasen gemaakt. Er zijn bepaalde vaste 
attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:
•	 Het	palmtakje	staat	symbool	voor	de	intocht	in	Jeruzalem	(Palmzondag)	
•	 Het	brood	van	het	haantje	staat	symbool	voor	het	breken	en	verdelen	door	Jezus	van	het	brood	bij	het	laatste	avondmaal		 	
 (Witte Donderdag) 
•	 De	haan	staat	symbool	voor	de	haan	die	één	keer	(volgens	Markus	ook	nog	een	keer	ter	waarschuwing)	kraaide	nadat	Petrus		
 drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/ vroege ochtend) 
•	 Het	kruis	staat	symbool	voor	het	kruis	waarop	Jezus	stierf	(Goede	Vrijdag,	middag)	
•	 De	eieren	zijn	een	teken	van	nieuw	leven	(Paaszondag).
De inluiding van de lijdensweek is Palmzondag. Reeds vele eeuwen worden dan niet alleen gewijde palmtakken uitgedeeld maar 
ook (als kindergebruik) een palmprocessie gelopen.
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Palmpasen in Didam, Loil en Nieuw-Dijk
In de Mariakerk is om 11.00 uur een Palmpasenviering. De kinderen mogen allemaal met hun palmpasenstok naar de kerk ko-
men. Met elkaar wordt er gezongen en gebeden. Het is een korte viering waarin past. werkster Carmianne Verrips voor zal gaan 
en het jeugdorkest Step Up zal voor muzikale begeleiding zorgen. Aansluitend trekken we in optocht door het dorp, samen met 
de harmonie.

In Loil is er viering om 9.30 uur, waarbij past. werkster Carmianne Verrips zal voorgaan. Om 09.00 uur kan een broodhaantje wor-
den opgehaald bij basisschool St. Jozef.  Muziekvereniging Amicitia  zal de kinderen met hun ouders voorgaan in een optocht 
door het dorp Loil om vervolgens om 09.30 uur bij de kerk uit te komen. Verzoek aan ouders waarvan de kinderen (nog) geen 
leerling van de basisschool St. Jozef zijn, om zelf zorg te dragen voor de versierde paasstokken en het broodhaantje. Leerlingen 
uit groep 1, 2 en 3 van de basisschool St. Jozef gaan op school hun paasstokken versieren en krijgen op het schoolplein ’s mor-
gens hun haantje. Vergeet niet de palmpasenstok van thuis weer mee te brengen.

Zondag 1 april is er om 10.30 uur een Palmpasen optocht in Nieuw-Dijk met medewerking van D.E.S. We vertrekken vanaf de kerk 
en aansluitend is er om 11.00 uur een gebedsdienst met medewerking van het gemengd koor. Heb je zin om mee te doen, kom 
dan ook en neem je mooi versierde palmpasenstok mee!

	  

Familieberichten
TOT 29 FEBRUARI

Gedoopt 
Didam
Anniek Wenting
Eik 39
Robbe Klein Herenbrink
Beuk 31
Aniek Kobesen
Prinses Irenestraat 8
Jarno Kobesen
Prinses Irenestraat 8
Ruud Bolder
Crocusstraat 14
Puck Gregoor
Grote Huilakker 18
Mies Gregoor
Grote Huilakker 18
Simone Roelofs
Berkenhof 51

Nieuw- Dijk
Loes	Kupper-Wolsing		78	jr.
Strobloemstraat 24
Ans Jansen  50 jr.
Waverlo 35 

Didam
Thea	van	Kraay-Verstegen		75	jr.
Rekkenweg 38
Wim	Brands		76	jr.
Tesma	75
Piet Gieling  66 jr
Acacia 14
Greet Reintjes-Verkerk  83 jr.
Acacia 11
Monique Hell-Reintjes  49 jr.
Acacia 11
Anna van de Zand-Alverdinck  93 jr.
Tesma 53
Henk Schipper  82 jr.
Odahof 6

Loil
Marie Loef-Lanters  84 jr.
Kerkstraat 89

KOPIJ INLEVERDATUM UITGIFTEDATUM   
SO 118 21.04.2012 09.05.2012
De Gabriël nr.2 - 2012 25.05.2012 20.06.2012
SO 119 18.08.2012 05.09.2012
De Gabriël nr.3 - 2012 01.10.2012 24.10.2012
De Gabriël nr.4 - 2012 20.11.2012 12.12.2012
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Palmpasenvieringen 2012
Beek Zondag  11.00 uur Palmpasenviering met vooraf gaand een korte optocht, 
   om 10.45 uur verzamelen bij ‘De Roos’.

Braamt
   
Didam Zondag  11.00 uur Palmpasenviering met daarna optocht met medewerking 
   van harmonie De Club

‘s-Heerenberg
   
Kilder Zaterdag  19.00 uur Gezinsviering rond palmpasen

Lengel Zondag 09.30 uur Palmpasenviering

Loil Zondag  09.30 uur Palmpasenviering met voorafgaand palmpaasoptocht m.m.v. Amicitia 
   Om  09.00 verzamelen op het schoolplein

Nieuw Dijk Zondag  11.00 uur Palmpasenviering met om 10.30 uur palmpaasoptocht

Nieuw Wehl Zaterdag  19.00 uur Palmpasenviering met vooraf gaand palmpaasoptocht vanaf 
   18.30 u van het Boerenbondplein

Stokkum
   
Wehl	 Zaterdag		 17.30	uur	 Palmpasenviering	

Zeddam

Vieringen in de Goede week in de parochie H. Gabriël
In een week tijd gaan we van feest en plezier, van verbondenheid ook, naar diep verdriet, naar duisternis en dood om uit-
eindelijk te uit te komen bij licht en hoop, bij nieuw leven.
De weg van Palmzondag naar Pasen is intensief en rijk. We nodigen u van harte uit om er tijd voor te maken en het mee te 
vieren.  

In alle geloofsgemeenschappen vieren we Palmzondag. Vaak ook met speciale aandacht voor de kinderen. Elders in dit 
blad kunt u er meer over lezen. Witte Donderdag vieren we eucharistie in verbondenheid met elkaar. In elk cluster is er een 
eucharistieviering. Dat wil zeggen in Nieuw Wehl, Didam, Stokkum, Braamt en Zeddam. Op Goede Vrijdag staan we stil bij 
Jezus’ lijdensweg met het kruis die leidt naar zijn dood aan het kruis. In de middag is er in ’s Heerenberg, Braamt, Didam, 
Stokkum en Wehl een kruiswegviering. In de laatste twee geloofsgemeenschappen is de viering uitdrukkelijk op kinderen 
gericht. Om 19.00 is er in Didam, Stokkum, Wehl en Beek de avondviering. Zowel in de middag als in de avondviering zul-
len we bij het kruis bloemen neerleggen. Een teken van respect, een niet willen negeren van het lijden en verdriet in onze 
wereld. We vragen u en jullie om een bloem of bloeiende tak mee te brengen. 

De stilte van de zaterdag, het wachten tussen hoop en vrees eindigt in de paaswake. De viering van licht dat doorbreekt, 
van leven sterker dan de dood. In alle geloofsgemeenschappen is er een paaswake. Hetzelfde geldt voor 1e Paasdag (be-
halve voor Loil). Tweede Paasdag zijn er in Loil, Nieuw Dijk, Beek en Didam eerste communievieringen.

Het pastoraal team
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ColumnColumn

Vasten

“Zo, de vasten is afgeschaft” kon je buiten op het kerk-
plein horen. Het was eind jaren zestig en in de hoogmis 
was zojuist de jaarlijkse vastenbrief van de bisschoppen 
voorgelezen.
Maar het was niet waar, het klopte niet. Er was alleen 
een algehele dispensatie verleend aan alle gelovigen. 
We hoefden ons niet meer gebonden te voelen aan de 
regels voor vasten en onthouding zoals die al eeuwen 
lang in de kerk hadden gegolden.
Tegelijkertijd werden de gelovigen opgeroepen om zelf 
een meer persoonlijke manier van vasten te ontwik-
kelen. Daarmee gaan we meer in de richting van wat 
Christus hierover vertelde en wat we kunnen lezen in het 
evangelie van Mattheus: “Als gij vast, doe dat dan in het 
verborgene en Uw Vader, die in het verborgene is, zal 
u daarvoor belonen.”  Christus veroordeelde daarbij de 
opzichtige manier waarop de farizeeën zich lieten zien, 
als ze aan het vasten waren.

De traditie van het vasten is al heel oud. Het werd ken-
nelijk als heel heilzaam voor lichaam en geest gezien. 
Zowel in het oude- als in het nieuwe testament komen 
veel teksten over vasten voor. Vooral bij het nemen van 
moeilijke beslissingen werd dit vaak voorafgegaan door 
een periode van vasten. Zo vastte ook Jezus veertig 
dagen voordat hij zijn openbare leven begon.

Nu echter in onze tijd de discussies en onderzoeken over 
zwaarlijvigheid de pan uit rijzen en het thema overge-
wicht wat betreft gezondheidsrisico’s het roken heeft 
verdrongen, wordt het tijd om ons weer te bezinnen op 
het vasten.
Het zou goed zijn om in deze tijd van overvloed een 
persoonlijke keuze te maken in het ons ontzeggen of 
beperken van voeding en genotsmiddelen en zo voor 
onszelf de vasten weer in ere te herstellen.

U allen wens ik hierbij een goede vastentijd en mooie 
paasdagen toe.

            

Derk

Byzantijnse viering 
Mariakerk Didam

De Goede Vrijdag 
viering te Didam

Op zondag 6 mei is er om 11 uur een viering in de Mariakerk 
te Didam met medewerking van het Utrechts Byzantijns koor. 
De liturgie zal geheel volgens de Byzantijnse ritus gevierd 
worden. Een grootse viering met een koor dat met recht 
uniek genoemd mag worden. U bent allen van harte welkom.

In de Mariakerk wordt vrijdag 6 april om 19.00 uur een 
Goede Vrijdagviering gehouden. Margot Dijkman en Wilma 
Beursken gaan hierin voor. Het koor ‘Different Generations’ 
verzorgt de zang, die zal bestaan uit liederen uit de rockmu-
sical ‘Jesus Christ Superstar’. Deze worden in het Nederlands 
gezongen, waardoor de inhoud en de betekenis beter tot uit-
drukking komen. Het Lijdensverhaal loopt als een rode draad 
door de viering. Voor de kruishulde wordt u uitgenodigd een 
bloem mee te brengen.

Zoals U eerder heeft kunnen lezen gaan we ook dit jaar met 
het vliegtuig met onze parochie op bedevaart naar Lourdes 
en wel van 25 tot 30 september. Ook gaan we in 2012 nog 
samen met het bisdom Utrecht naar Lourdes. We reizen dan 
met de Lance, een bus die aangepast is voor mensen met een 
beperking of handicap. Er gaat een arts, verpleegkundigen 
en vrijwilligers mee. Uiteraard kan iedereen met deze reis 
mee.	De	reis	duurt	9	dagen	en	is	van	27	april	tot	5	mei	2012.	
Veel mensen hebben zich al aangemeld maar er kunnen nog 
steeds mensen mee. Heb je interesse om met één van de 
twee reizen mee te gaan geef je dan zo snel mogelijk op.
  
Nadere inlichtingen,
Riet Visser c.p. VNB-reizen.
0316-223398
rietvisser@chello.nl

Dit jaar twee keer 
naar Lourdes met de 
parochie H. Gabriël
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Roosters van 
vieringen

Verhoging Stipendium
Het bisdom heeft de tarieven  van een aantal kerkelijke 
diensten aangepast. Als gevolg daarvan zal met ingang 
van 1 mei a.s een stipendium voor een gebedsintentie 
tenminste € 8,50 gaan bedragen. 

4 mei, herdenking van de gevallenen
In onze parochie vinden op 4 mei op verschillende plekken 
herdenkingen plaats. Als geloofsgemeenschap proberen we 
aanwezig en vertegenwoordigd te zijn bij de gemeentelijke 
bijeenkomsten.  Dit jaar is er een extra bijeenkomst in Nieuw 
Dijk, waar een plaquette onthuld zal worden opdat een naam 
niet wordt vergeten.

Er zijn altijd veel vragen over het liturgierooster in de ver-
schillende geloofsgemeenschappen. Het is een grote klus 
om te zorgen dat in onze 12 kerken er regelmaat is in het 
samenkomen voor de liturgie. 

Hoe gaan we te werk en wie doen dat?
We hebben een schema gemaakt voor de “gewone” zonda-
gen door het jaar. Dat wil zeggen, als er geen bijzonderheden 
zijn kunnen we voor elke kerk aangeven op welk weekend 
er Eucharistie gevierd wordt en wanneer een woord en com-
muniedienst door vrijwilligers en wanneer door teamleden. 
Ook is in het schema ruimte voor Doop en anders soortige 
vieringen. Maar in 12 gemeenschappen zijn er ook bijzon-
dere gebeurtenissen. Ik noem bijvoorbeeld kermisdagen, 
processies, schuttersfeesten, jubilea enz. enz. Voor we dus 
echt aan het werk gaan moeten we die bijzonderheden ook 
weten. En dan vragen de hoogfeesten in de kerk ook de 
nodige aandacht. Voor we aan het werk kunnen wordt aan de 
geloofsgemeenschappen gevraagd die bijzonderheden aan 
ons door te geven. Dat gebeurt via de pastoraatsgroepen / 
secretariaten. Dan inventariseren we ook nog wanneer onze 
“vaste assistenten” beschikbaar zijn. Met al die gegevens pro-
beren we een rooster te componeren. Hoe graag we het ook 
zouden willen, het lukt ons nooit om elke wens te honoreren, 
maar doen ons uiterste best het maximale mogelijk te ma-
ken. We kunnen de teleurstelling ook begrijpen als niet lukt 
wat er gevraagd wordt, maar we moeten/kunnen niet anders 
dan de realiteit onder ogen zien.

Wie zijn die wij?
Mevr. Ans van Uum, uit het cluster: ’s Heerenberg/Lengel, 
Stokkum Zeddam
Mevr. Josephine ter Voert: cluster: Wehl, Nieuw Wehl, Kilder, 
Braamt
Mevr. Anneke Albers: cluster: Didam, Loil, Beek, Nieuw Dijk
Pastoor Ben Aarsen

Plaats Start plechtigheid Tijd
Lengel Dorpshuis lengel 19.15 uur
Beek St. Martinuskerk 19.15 uur
’s-Heerenberg St. Pancratiuskerk 19.00 uur
Didam Waverlo (Meulenvelden) 19.00 uur
Zeddam Gerrit Varwijkplein 19.00 uur
Wehl Koningin Beatrixcentrum 18.45 uur
Nieuw-Dijk Antonius van Paduakerk 19.00 uur 

Bedevaart naar 
Kevelaer voor 
mindervaliden
Eens in de twee jaar organiseert de Stichting Broederschap 
Bedevaart  Kevelaer (Didam-Wehl) - naast de jaarlijkse bede-
vaart in augustus - in de maand mei een extra bedevaart naar 
Kevelaer voor  mindervaliden. Dit jaar is deze bedevaart op 
woensdag 23 mei 2012. De bedevaart wordt georganiseerd 
voor personen die niet met de gewone jaarlijkse bedevaart 
mee kunnen in verband met hun mindervaliditeit, zoals o.a. 
rolstoelgebonden personen. Er worden speciale bussen inge-
zet. Mindervaliden uit het gehele parochieverband kunnen 
zich aanmelden. Ook de begeleiders kunnen met de bussen 
mee. Wij vertrekken ’s morgens om 10.00 uur. De dag begint 
in Kevelaer met koffie en iets lekkers. Daarna is er om 12.30 
uur een Eucharistieviering in de basiliek met als voorgangers 
onze pastores. De zang wordt verzorgd door het herenkoor 
St.Martinus uit Didam. Na de viering gebruiken wij geza-
menlijk de maaltijd. De dag wordt om 15.30 uur afgesloten 
met een Marialof, waarna we om 16.30 uur weer huiswaarts 
keren. We hopen  ’s avonds rond 18.00 uur weer thuis te zijn. 
De	kosten	bedragen	€	17,00	per	persoon	(dit	is	dus	voor	ver-
voer, koffie met gebak en diner). Deze bedevaart wordt mede 
mogelijk gemaakt door o.a. giften van de Caritasinstellingen.
Opgave voor 15 april a.s. Voor eventuele verdere informatie 
kunt U terecht bij een van onze  broedermeesters: Mimi Hen-
driksen, tel. 0316 – 22 19 49



 ROOSTER VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN CLUSTER 1

DATUM LENGEL ‘s-HEERENBERG STOKKUM ZEDDAM
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap
 Emmaus H. Pancratius H. Suitbertus H. Oswaldus

31.03 -----  19.00 u. Eucharistieviering ----
Palmzaterdag    Pastor Nollen en Diaken
   Th. Reuling
 
01.04 09.30 u. Communieviering ----- 10.30 u Eucharistieviering 09.30 u. Communieviering
Palmzondag Past.werkster  M. Dijkman  Pastor Nollen Past.werkster  M. Dijkman
    Presentatie E.C.
 Emmauskoor  Internos Jeugdkoor

03.04 Zie Didam Zie Didam  09.30uur Eucharistieviering Zie Didam
Dinsdag   Pastor Nollen
Boeteviering  

05.04 Zie Stokkum + Zeddam Zie Stokkum + Zeddam 15.00 u.  Eucharistieviering 14.00 u. Communieviering
Witte donderdag   met kinderen Past.werkster  C. Verrips
   Pastor Nollen

   19.00 u. Eucharistieviering 19.00 u. Eucharistieviering
   Pastor Nollen en  Em. deken H. Hendriksen
   Past.werkster  Dijkman en Diaken G. Hendriksen 
   Internos Dames en Herenkoor 

06.04   14.30 u.  Kruisweg 15.00 u. Kinderkruisweg
Goede vrijdag  P. Driessen Pastor Nollen +
   Past.werkster  C. Verrips

   19.00 u. gebedsviering
   Pastor  Nollen
  Pancratiuskoor Internos

07.04 Zie ‘s-Heerenberg 20.30 u Eucharistieviering 19.30 u. eucharistieviering 19.00 u. communieviering
Stille zaterdag  Em. deken H. v. Merm Pastor Nollen Em.past.werkster
Paaswake   Pancratiuskoor Internos Th.Berendsen
   
    Dames en Herenkoor
    
08.04 09.30 u. Eucharistieviering Zie Lengel 10.30 u. Eucharistieviering 11.00 u. communieviering
Pasen Pastoor B. Aarsen  Pastor Nollen en Diaken Past.werkster  C. Verrips
   G. Hendriksen
 Emmauskoor  Internos Weerklank

09.04 Geen viering Geen viering 10.30 u. Eucharistieviering
2de paasdag   Pastor Nollen
    Internos
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ROOSTER VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN CLUSTER 2

DATUM DIDAM LOIL NIEUW-DIJK BEEK
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap
 Martinus-/Maria O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen H. Antonius van Padua St. Martinus

31.03 19.00 u. Eucharistieviering ----- 19.00 u. Communieviering -----
Palmzaterdag Pastoor B. Aarsen  Past.werkster C. Verrips  
 Herenkoor Martinus  Gemengd koor
 
01.04 11.00 u. Gebedsviering 09.30  u. Gezinsviering 11.00 u. Gebedsviering Palmpasenviering 
Palmzondag Met Palmpaasoptocht Past.werkster C. Verrips  Palmpaasoptocht 11.00 u. Communieviering 
 past.werkster C. Verrips  Werkgroep T. Bosman Diaken Th. Reuling 
    
 Jeugdorkest Singing Kids Sam Sam Jeugdkoor Eigenwijz
 Step Up   
    
03.04 19.00 u. Boeteviering  Zie Didam Zie Didam Zie Didam
Dinsdag    
    
 Dameskoor Martinus   

05.04 19.00 u. Eucharistieviering Zie Didam Zie Didam 10.00 u. Eucharistieviering
Witte donderdag Pastoor B. Aarsen   In Averhof
 Diaken Th. Reuling    Pastoor B. Aarsen
 Past.werkster C. Verrips    
    
 Mariakoor    

06.04 15.00 u. Kruiswegviering Zie Didam Zie Didam 19.00 u Gebedsviering
Goede vrijdag Pastoor B. Aarsen   W. Kluitman,
 Herenkoor Martinus   T. Bosman,
    Pastoor B. Aarsen
 19.00 u Gebedsviering   
 W. Beursken,   Gemengd koor
 Past.werkster M. Dijkman   
    
  Different Generations   
    
07.04 20.30 u. Communieviering 20.30 u. Eucharistieviering 20.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Communieviering 
Stille zaterdag Past.werkster M. Dijkman Em. Deken  Hendriksen Pastoor B. Aarsen Diaken L. Feijen
Paaswake  Dameskoor Martinus   
    
  Gemengd koor Gemengd koor Gemengd koor
     
08.04  Geen viering 09.30 u. Communieviering 
Pasen   Em. past.werkster 
 11.00 u. Communieviering  R. Wiendels 11.00 u Eucharistieviering
 Em. past.werkster   Pastoor B. Aarsen en
 Th. Berendsen   Diaken L. Feijen
 Mariakoor  Vocaal  Gemengd koor

09.04 09.30 u. en 11.30 u. 09.30 u. 11.30 u.  09.30 u. en 11.30 u.
2de paasdag Eerste communievieringen Eerste communieviering Eerste communieviering Eerste communievieringen
 Em. deken H. v. Merm en Pastoor B. Aarsen en   Pastoor B. Aarsen en Vicaris J. Pauw
 Past.werkster C. Verrips Past.werkster M. Dijkman Past.werkster M. Dijkman
 Singing Kids Sam Sam  Jeugdkoor Eigenwijz
    
14.04 19.00 u. Communieviering  ----- 
Zaterdag  Trees Walthaus   
 Herenkoor Martinus   

15.04 11.00 u. Communieviering 09.30 u. Communieviering  11.00 u. Communieviering
Zondag Diaken L. Feijen Trees Walthaus  Diaken G. Hendriksen
 Mariakoor  Gemengd koor

21.04 19.00 u. Communieviering  19.00 u. Communieviering  
Zaterdag  Em. past.werkster  Diaken G. Hendriksen 
 Th. Berendsen   
 Dameskoor Martinus    

22.04 11.00 u. Eucharistieviering 09.15 u. Communieviering  19.00 u. Communieviering
Zondag Pastoor B. Aarsen Kringdag Schutterij  Em. past.werkster
  Diaken Th. Reuling   Th. Berendsen
 Herenkoor Martinus Gemengd koor  

28.04 19.00 u. Communieviering  19.00 u. Communieviering 
Zaterdag Em. past.werkster  Wilma Beursken  
 R. Wiendels   
 Mariakoor    



ROOSTER VIERINGEN PASEN 2012 CLUSTER 3
DATUM BRAAMT KILDER NIEUW WEHL WEHL
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap
 O.L.V. van Altijddurende H. Johannes de Doper O.L.V. van Altijddurende H. Martinus
 Bijstand  Bijstand
   
31.03 17.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Eucharistieviering 19.00 u. Eucharistieviering 17.30 u. Palmpasenviering
Palmzaterdag Pastor de Vreeze Gezinsviering   Em. deken H. Hendriksen  Werkgroep 
   Em. deken H. van Merm en Past.werkster  
  Kitiki M. Dijkman 
   
   Kinderkoor  De  regenboog
   en communicantjes
 
01.04 09.30 u. eucharistieviering -----  ----- 09.30 u. Eucharistieviering
Palmzondag Pastor de Vreeze     Pastoor B. Aarsen
    
    Parochiekoor 

03.04 Zie Didam of Oldershove Zie Didam of Oldershove Zie Didam of Oldershove 16.00 u. boeteviering
Dinsdag     Oldershove
Boeteviering     Parochiekoor  

05.04 19.00 u. Eucharistieviering Zie Nw. Wehl 19.00 u. Eucharistieviering  Zie Nw. Wehl
Witte donderdag Pastor de Vreeze  Em. deken van Merm en  
   Diaken L. Feijen 
    
   Parochiekoor Wehl
 
06.04 15.00 u. Kruisweg   15.00 u Kinderkruisweg
Goede vrijdag Pastor de Vreeze   Past.werkster M. Dijkman
    
     De Regenboog
    
 19.00 u.  gebedsviering 19.00 u. gebedsviering  19.00 u. gebedsviering
 Werkgroep Werkgroep en  Werkgroep  
  past.werkster C. Verrips   
  Kitiki  Joko  Nw. Wehl

07.04 20.30 u. Eucharistieviering 20.30 u. communieviering 20.30u communieviering 20.30 u. communieviering
Stille zaterdag Pastor de Vreeze Diaken Th. Reuling Past.werkster  C. Verrips Em. past.werkster
Paaswake    R. Wiendels
  Dames en Herenkoor Dames en Herenkoor One More Voice
        

08.04 10.30 u. Eucharistieviering 11.00 u Eucharistieviering 09.30 u. communieviering  09.30 u. Eucharistieviering
Pasen Pastor de Vreeze  Em. deken H. Hendriksen  Past.werkster M. Dijkman Em. deken H. van Merm
    
  One More Voice Joko Parochiekoor 

09.04 09.30 u. Eucharistieviering Geen viering  Geen viering  Geen viering 
2de paasdag Pastor de Vreeze
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Sacramentsprocessie in Nieuw-Wehl en Wehl
De Jaarlijkse Sacramentsprocessie zal met ingang van dit jaar voorgoed verplaatst worden naar de 1e zondag van juli, 
omdat de 2e zondag met regelmaat de schoolvakanties doorkruiste, waardoor de organisatie en de deelname te veel in 
het gedrang kwamen. Natuurlijk hoopt de organisatie op een grote toeloop op zondag 1 juli om 10.00 uur.

In de geloofsgemeenschap St. Martinus Wehl vindt op zondag 3 juni de processie plaats. De Eucharistieviering voorafgaand 
aan de processie begint om 09.30u. Pater Toon te Dorsthorst en em. deken H. Hendriksen gaan voor.

DATUM DIDAM LOIL NIEUW-DIJK BEEK
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap
 Martinus-/Maria O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen H. Antonius van Padua St. Martinus

29.04  09.30 u. Communieviering  11.00 u. Communieviering
Zondag   Diaken Th. Reuling   Wilma Beursken
  Gemengd koor  

05.05   19.00 u. Eucharistieviering 
Zaterdag    Pastoor B. Aarsen 
    

06.05 11.00 u. Eucharistieviering 09.30 u. Communieviering  11.00 u. Mariaviering 
Zondag Byzantijnseviering Past.werkster M. Dijkman  Werkgroep 
     
 Utrechts Byzantijnskoor     



Redactie
De derde uitgave van de Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsge-
meenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team), Theo Koning, Anneke Albers, Thea Rensen, Ben 
Berendsen, Harrie Leijten en Augustine van Ree. De redactie van De Gabriël is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl

Schema door de weekse vieringen 
in de parochie H. Gabriël
Dinsdag:
Kilder om 09.00 uur
 op de 1e dinsdag van de maand
Loil om 09.30 uur
 op de 3de dinsdag van de maand
Wehl om 16.00 uur
 op elke dinsdag van de maand in Oldershove

Woensdag:
Wehl om 09.00 uur
 op de 1e en 3de woensdag van de maand
Zeddam om 10.45 uur
 Elke woensdag van de maand in Sydehem 
Nieuw Dijk om 09.00 uur
 op de 2de en 4de woensdag van de maand

Donderdag:
Didam om 09.00 uur
 op elke donderdag van de maand
Didam om 15.30 uur
 op de 1e donderdag van de maand 
 in Meulenvelden

Emmaus te ’s-Heerenberg / Lengel
Kerk: De Bongerd 2   Secretariaat:	Hofstraat	4,	7041	AD	’s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

St. Pancratius te ’s-Heerenberg
Kerk: Hofstraat 2  Secretariaat: Hofstraat	4,	7041	AD	’s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 E-mail: secretariaat@pancratiusparochie.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur

H. Oswaldus te Zeddam
Bovendorpsstraat	3,	7038	CH	Zeddam
Tel.: 0314-651281  E-mail: oswaldusparochie@hetnet.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag 09.00-11.30 uur.

H. Johannes de Doper te Kilder
Hoofdstraat	6,	7035	AK	Kilder
Tel.: 0314-681274		E-mail: stjanded@xs4all.nl
Openingstijden secretariaat: vrijdag 09.00-11.00 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw-Wehl
Nieuw	Wehlseweg	18,	7031	HW	Nieuw-Wehl
Tel.: 0314-681296  E-mail: secretariaat@parochienieuwwehl.nl
Website: www.parochienieuwwehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 14.00-16.00 uur, woensdag 
19.00-20.00 uur (1e en 3e woensdag van de maand), vrijdag 09.30-11.30 uur

H. Martinus te Wehl
Kerkplein	4,	7031	AD	Wehl
Tel.: 0314-681254  E-mail: info@parochie-wehl.nl
Website: www.parochie-wehl.nl
Openingstijden secretariaat: maandag 18.30-20.00 uur, woensdag 
09.30-11.30 uur, vrijdag 13.30-15.00 uur

H. Suitbertus te Stokkum
Pastoor	van	Sonsbeeckstraat	24,	7039	AJ	Stokkum
Tel.: 0314-661274		E-mail: suitbertusparochie@hetnet.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 10.30-12.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt
Langestraat	18,	7047	AP	Braamt
Tel.: 0314-652588  E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.

St. Martinus te Beek/Loerbeek
Sint	Jansgildestraat	56,	7037	AX	Beek
Tel.: 0316-531264  E-mail: sintmartinus@hetnet.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus / Maria OLV van Altijddurende Bijstand te Didam
Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam
Tel.: 0316-221550  E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Website: www.parochies-didam.nl
Openingstijden secretariaat: maandag-dinsdag-woensdag-donder-
dag 09.30-12.00 uur  Spreekuur: iedere donderdag 19.00-19.30 uur

H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk
Smallestraat 35, 6942 HA Nieuw-Dijk
Tel.: 0316-221250  E-mail: antonius.van.padua@gmail.com
Openingstijden secretariaat: woensdag 09.00-12.00 uur
Spreekuur: 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur
Misintenties: M. Brugman, Bosstraat 33, Nieuw-Dijk

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil
Wehlseweg 38, 6941 DM Loil
Tel.: 0316-223272		E-mail: parochie-loil@hetnet.nl
Openingstijden secretariaat: zondags na de viering
Spreekuur: iedere 3e dinsdag van de maand na de viering van 9.30 uur

Bereikbaarheid
Pastoresteam

Werkadres pastores:
Parochiecentrum Martinus-/Maria
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Pastoor Ben Aarsen 
tel.: 0316-221250  e-mail: past.aarsen@hetnet.nl
Past. werkster Margot Dijkman 
tel.: 0316-295606  tel.: 0316-223135
e-mail: margot_dijkman@hotmail.com
Diaken Theo Reuling 
tel.:	0316-225687		e-mail: diaken.reuling@planet.nl
Past. werkster Carmianne Verrips 
tel.: 06-28888400  e-mail: carmianne1@hetnet.nl

SPOEDEISENDE HULP:	tel.	06-55755957	Via	dit	nummer	is	24	
uur per dag één van de pastores bereikbaar om in geval van nood 
direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of 
de ziekenzegen)

Soms gaat het even niet
Sensoor	Telefonische	hulpdiensten	in	Gelderland.	0900	-	0767	
vertrouwelijk	-	anoniem	24	uur	per	dag	-	7	dagen	per	week,	5	
cent per minuut. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. 
www.sensoor.nl Ziekenbezoek Indien u bij ziekte thuis of bij 
ziekenhuisopname bezoek wenst namens de parochie, kunt u 
dit laten melden bij het parochiesecretariaat 

Afspraken 
Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum 
kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat; de 
afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaarton-
dernemers. Gebedsintenties kunt u opgeven op het paro-
chiesecretariaat tijdens de openingsuren, of deponeren in de 
brievenbus van het parochiecentrum.


