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Eén parochie,
         12 geloofsgemeenschappen



Voorwoord

Bedevaart Kevelaer 2012

Als je er goed over nadenkt, kom je tot de conclusie dat iedereen voortdurend altijd 
op weg is. In de ochtenduren onderweg naar school, werk of op weg om bijvoor-
beeld boodschappen te doen. En nu, zeker in deze tijd van het jaar, steeds meer 
mensen die de komende weken op weg gaan naar een vakantieadres. Maar ‘op weg 
zijn’ kan ook anders uitgelegd worden. Op weg naar een andere invulling van je 
leven, op weg naar een leven samen met een partner of op weg naar een gezin. Als 
je erover nadenkt zijn we misschien altijd wel op weg naar iets of iemand. 

Dit komt ook naar voren in deze editie van De Gabriël. Letterlijk geldt het voor de 
jongeren in onze parochie die op weg zijn naar de Wereld Jongeren Dagen in Rio de 
Janeiro in 2013. Maar ook Mevr. Aaldering die in haar reisverslag al vooruitkijkt naar 
een volgende gelegenheid om op weg te gaan naar Lourdes. Uiteraard geldt het 
ook voor onze eigen Gabriëlparochie. We werken samen om te bouwen aan deze 
parochie, net zoals we werken aan dit blad De Gabriël. Altijd en overal op weg naar 
een doel dat we onszelf gesteld hebben. Zelfs Derk heeft het in zijn column kort 
over het op weg zijn en dan met name over de bescherming die we daarbij vragen 
van St. Christoffel. Zou het niet mooi zijn als we tijdens de reis van ons leven door 
ons geloof dezelfde bescherming mogen vragen en ontvangen?

Mocht u de komende periode ook op weg gaan, voor vakantie of anderszins, dan 
wens ik u een mooie en fijne tijd toe!

Namens de redactie van De Gabriël,
Augustine van Ree

Op dinsdag 7 augustus wordt er vanuit onze 
Parochie H. Gabriël wederom de gezamen-
lijke bedevaart naar Kevelaer gehouden. 
Traditiegetrouw zal ook dit jaar Harmonie 
de Club uit Didam weer meegaan en voor 
de muzikale ondersteuning zorgen. 
Het Mariakoor uit Didam verzorgt de zang 
tijdens de plechtige Hoogmis en het 
Marialof in de basiliek. Leden van het pasto-
raal team zullen deze dag met ons meegaan 
en in de vieringen voorgaan. ’s Middags 
om 15.00 uur wordt in het park de grote 
kruisweg gelopen en voor diegene die 
minder goed ter been zijn is er een kleine 
kruisweg in de Pax Christikapel. Tussendoor 
is er tijd om persoonlijk de heiligdommen te 
bezoeken, een souveniertje te kopen of te 
zorgen voor de inwendige mens.

Voor informatie en opgave kunt u zich voor 27 juli a.s. aanmelden bij het secretariaat 
in uw eigen geloofsgemeenschap.

De kosten bedragen € 17,-- voor volwassenen en € 5,-- voor kinderen.

Bij opgave wordt u het programma van deze dag overhandigd en medegedeeld waar 
u kunt opstappen. De bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij 
‘t Heuveltje in Beek, vanwaar we gezamenlijk op weg gaan naar Kevelaer.

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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Voel de zomerzon
De zomereditie van De Gabriël valt op de deurmat. De zomer ligt voor ons, een periode van vakantie, een periode van bui-
tenleven, kortom, een periode die voor velen als “even genieten” ervaren wordt. Ook in onze parochie gaan we even een tijd 
tegemoet dat we mogen vasthouden wat we hebben. Een periode die we als een soort van zomerzon binnen mogen laten 
komen. Om vervolgens, met de opgedane energie weer samen te werken en te bouwen aan onze parochie Gabriël. Immers 
met het feest van Pinksteren nog in ons achterhoofd hebben we de Heilige Geest de ruimte gegeven om ons te inspireren en 
aan te moedigen om samen te blijven werken en bouwen aan Christus en zijn kerk.
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Een zomerse opening zou je kunnen zeggen, die ons vrolijk 
stemt en dat is het natuurlijk ook zo. Tegelijkertijd is het goed 
om te realiseren dat er mensen onder ons zijn voor wie het 
nu echt niet zomers voelt. Denk bijvoorbeeld aan tragische 
gebeurtenissen in de directe omgeving van mensen. Maar 
laten we juist in deze tijd ook eens denken aan de situatie in 
ons land of in Europa waar crisis, bezuinigingen, een zwakke 
Euro gespreksonderwerp van de dag is.

Velen worden getroffen door onzekerheid over baanbehoud 
of hebben zelfs te maken met baanverlies. De jong afge-
studeerden voor wie het moeilijk is een baan te vinden. De 
ouderen en de chronisch zieken die worden geconfronteerd 
met steeds moeilijkere leefomstandigheden waarin zij zich 
staande moeten houden. Dit betekent dat wij als parochie 
Gabriël ons nog meer moeten realiseren dat we elkaar hard 

nodig hebben om elkaar met liefde, zorg en aandacht te om-
ringen. Om samen nog meer de handen uit de mouwen te 
steken voor de zwaksten in onze samenleving, om diaconie 
(Christus’ liefdeswerk) zo breed mogelijk een plaats te geven 
in onze parochie en daarbuiten. 
Als ons dat een beetje lukt kunnen we met ons allen van de 
zomerzon en van de zomerse (onderlinge) warmte genieten. 

Namens het pastorale team van de parochie H. Gabriël wens 
ik u een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

Leon Feijen
Diaken
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‘Geloven Nu’ nodigt u uit…..

Terugblik op de Eerste Communie 
in de Gabriëlparochie

In gesprek gaan over ons leven en ons geloof, naar aanleiding van een Bijbelse tekst, waarover je alles kan vragen wat je wilt, 
dat is in het kort wat we doen bij de bijeenkomsten Geloven Nu.  In ’s Heerenberg loopt de gespreksgroep nu al weer vier jaar 
aan een stuk. We hebben ongeveer 11 deelnemers van zeer diverse leeftijden en we komen eens per maand onder leiding van 
één van de pastores bij elkaar.  

In april hebben we in alle geloofsgemeenschappen de Eerste Heilige Communie gevierd. Een heel feestelijk gebeuren. Veel 
ouders hebben zich ondanks hun volle agenda ingezet voor de voorbereiding en de vieringen. We zijn heel blij met de mensen 
die hebben begrepen wat we aan het begin gezegd hebben; zonder uw inzet, zonder een actieve houding en de bereidheid min-
stens één taak op u te nemen kan het feest niet doorgaan. Alleen wanneer ieder een steentje bijdraagt, thuis met uw eigen kind 
en voor de hele groep, kan het een feest worden.  Achteraf horen we van deze ouders ook terug hoe leuk het is geweest om zo 
betrokken te zijn. “Je hebt heel andere gesprekken met je kind”, werd gezegd en “je steekt er zelf ook nog iets van op!” De kleine 
groep ouders die meent genoeg gedaan te hebben met het brengen van hun kind naar een bijeenkomst hebben deze mooie 
ervaring helaas gemist. We denken na over hoe we ook hen volgend jaar meer betrokken kunnen laten zijn.

Ook de kinderen hebben teruggekeken. Enkele van hun reacties:

Door de deelnemers worden de bijeenkomsten gezien als: ‘waarde-
vol’, ‘leerzaam’; ‘luisteren naar andermans levenservaring relativeert 
soms je eigen visie’  ‘het verruimt mijn blik’, ’ik heb hier heel wat 
geleerd over mijn geloof, de kerk en de bijbel’  ‘aan elkaar kunnen 
vertellen wat jij in een Bijbelverhaal leest boeit en’ ‘anders dan op 
zondag kun je hier zelf meedoen’.

‘Geloven Nu’ sluit aan bij landelijk project Geloven Nu waarvan we elke 
seizoen een projectboekje gebruiken waarin bekende en minder be-
kende Bijbelverhalen en achtergrondinformatie het uitgangspunt van 
het gesprek vormen (zie ook www.adveniat.nl/ wat is Geloven Nu?).
In september beginnen we weer een nieuw seizoen. 

In ’s-Heerenberg zijn er nieuwe mensen van harte welkom, maar op deze manier samenkomen bevalt ons zo goed dat we naast 
de ’s-Heerenbergse groep meer groepen willen starten. 
We nodigen u uit voor een eerste kennismaking op:
Wo 12 september 20.00 uur in de pastorie Martinuskerk Wehl
Wo 12 september 20.00 uur in de pastorie Mariakerk Didam
Do 20 september 20.00 uur in de pastorie Pancratiuskerk ‘s-Heerenberg
Op de eerste bijeenkomst worden de volgende data gepland, totaal 8 x per jaar. 
Kosten: 15,- euro dit is inclusief materiaal en koffie.
Opgave vóór 1 september met vermelding van voorkeurslocatie bij m.leijzer@parochiegabriel.nl.
Twijfelt u? Wilt u meer weten? Neem contact op met één van de pastores.
 
Pastor Carmianne Verrips

Kim:
En het Onze Vader uit het hoofd leren is ook best lastig. 
We hebben veel over Jezus geleerd.

Bram:
Hij wil alles samen doen 
en Hij kan wonderen verrichten.
Hij zorgt voor mensen
en Hij is aardig.

Kim:
Vrienden met elkaar zijn en geen ruzie maken.

Geen dingen kapot maken.

Colet:
Hij is de zoon van God.

Hij is lief en Hij helpt mensen.
Door de verhalen weten wij hoe we kunnen 

bouwen aan het land van God.
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“Met pijn in mijn hart afscheid 
  nemen van Maria”
Een verslag van de Lourdesreis van 27 april tot 5 mei 2012

Ieder mens heeft wel eens behoefte aan iets. Ik bijvoorbeeld, wilde nog graag een keertje naar Lourdes. Ik was er al eerder 
geweest met mijn man maar hij is er helaas niet meer. Ik dacht dat probeer ik alleen, dus ik gaf me op om mee te gaan op 
pelgrimstocht naar Lourdes. Eerst mijn koffer  pakken ”heb ik dit wel, vergeet ik mijn pillen niet, identiteitskaart, geld”. We 
vertrokken 27 april ‘s morgens al heel vroeg vanuit Didam, om 7 uur met de Lance-bus. Een bus die helemaal aangepast is 
voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of bed.

Vol intentie en met de belofte om kaarsjes op te steken of 
mee te brengen voor thuis. We genoten van de reis en  had-
den een gezellige groep mensen in de bus, waaronder onze 
pastoraal medewerkster Carmianne. Onder haar leiding heb-
ben we onderweg ook gezongen en gebeden. We reisden via 
Antwerpen, Lille naar Amiens waar we een bezoek brachten 
aan de kathedraal van Amiens om daarna door te reizen naar 
Lisieux voor de 1e overnachting. De 2e dag hebben we ‘s 
morgens een bezoek gebracht aan de basiliek van Lisieux en 
daarna deelgenomen aan een eucharistieviering. Na de lunch 
in het klooster van Sainte Theresia werden we nog toege-
zongen door het personeel. Daarna werd de reis voortgezet 
door het mooie Frankrijk en hebben we in de buurt van 
Bordeaux in een hotel overnacht. De 3e dag kwamen we in 
Lourdes aan waar we ‘s middags de lunch gebruikten en ons 
aansloten bij de overige pelgrims van de Bisdom Utrecht 
reis. Er was tijdens ons verblijf in Lourdes alle dagen wel wat 
te doen. Voor alles was gezorgd, er reisden zelfs een arts en 
verpleegkundigen met ons mee. We hebben hele fijne dagen 
gehad in Lourdes en namen met pijn in ons hart afscheid 
van Maria. Nog gauw een kaarsje aansteken bij de grot en 

dan begint de terugreis. Mijn eigenlijke doel was het klooster 
van Nevers, de plek waar Bernadette ligt opgebaard in haar 
glazen schrijn; dat was voor mij toch wel het mooiste van 
deze reis. In datzelfde klooster hebben we bij de zusters onze 
laatste nacht mogen doorbrengen. We hebben een prachtige 
reis gehad ondanks dat het koud en nat was. Het was het 
geld dubbel en dwars waard. Ik ben er nu voor de 4e keer in 
mijn leven ( 82 jaar)  geweest, maar als ik gezond mag blijven 
hoop ik dit nogmaals een keer te mogen beleven want het is 
prachtig. En ik wil graag tot slot alle vrijwilligers die met ons 
mee zijn geweest heel hartelijk bedanken voor alle steun en 
hulp die ze met liefde gaven. 

Heel veel groeten,

Ann Aaldering

We vertrekken met onze parochie voor een volgende 
Lourdesreis op 25 september met het vliegtuig naar 
Lourdes. We komen 30 september terug. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Meer informatie bij Riet Visser, 
0316 - 22 33 98
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Maria in de hemel is daar onze 
voorspreekster
Maria Tenhemelopneming is in onze Kerk een feestdag: Maria wordt met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Vroeger 
werd het feest op de 15e augustus als een zondag gevierd. In België, Frankrijk, Italië, Polen, Luxemburg, Oostenrijk, Slovenië, 
Servië, Spanje, en gedeeltelijk in Duitsland (in Saarland en gedeeltes van Beieren) is het een wettelijke feestdag. In de omgeving 
van Antwerpen wordt Moederdag op 15 augustus gevierd. Maria Hemelvaart was tot ver in de 20e eeuw ook in ons land een 
feestelijke vrije dag en stond in het teken van de Mariadevotie en de oogst. Uit dankbaarheid voor de goede oogst trokken vele 
mensen naar de verschillende Mariaheiligdommen. De dag werd ook wel ‘Hoog Lieve Vrouwendag’ genoemd als start van een 
devotionele tijd tot 8 september, het feest van Maria-Geboorte, de ‘Lage Lieve Vrouwendag’. In deze periode is de natuur ons 
goed gezind, vertelt de overlevering. Giftige dieren hebben hun gif verloren en bloemen en kruiden hebben een een bijzondere 
geneeskrachtige werking. Er vonden veel Mariaprocessies plaats. In de Orthodoxe kerk wordt het feest nog traditioneel aan-
geduid met de ‘Ontslapenis van de Moeder Gods’. Aan de viering gaat ook een voorbereidende vasten en een ‘voorfeest’ op 14 
augustus vooraf. De naviering duurt tot en met 23 augustus. In de Orthodoxe kerken van Jeruzalem, Rusland, Oekraïne, Servië, 
Georgië, Polen en de kloosters van het schiereiland Athos wordt het feest gevierd op 28 augustus, dit vanwege het uiteenlopen 
van de juliaanse en gregoriaanse kalender.

Wonderlijk
Maria is een wonderlijke vrouw. Buiten Jezus is er niemand in 
onze kerk over wie zoveel verteld en uitgebeeld is als Maria. 
Maar niet in de bijbel. Ze is er bij de kribbe en bij het kruis 
en een enkele keer daar tussendoor. Maar wie ze werkelijk is 

wordt niet beschreven. In de Bijbel ook geen woord over haar 
dood, wel in de apocriefe verhalen, (meer legendes).
Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel op-
genomen worden in de hemel van Maria bestaan verschil-
lende versies. Maria moet ergens tussen 36 en 50 na Chr. 
zijn overleden in Jeruzalem of Efeze (Turkije). Hierbij zouden 
alle apostelen aanwezig zijn geweest, behalve Thomas. Toen 
Thomas aankwam was Maria’s lichaam al begraven, maar om 
haar eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. 
Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming 
van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar 
gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden 
dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een 
opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige 
apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus! 
Maria Tenhemelopneming wordt ook wel Maria Hemelvaart 
genoemd. Maar Maria is niet uit eigen kracht ‘ten hemel 
gevaren’ is, zoals dat geldt voor haar Zoon. In die zin is Maria 
Hemelvaart niet de juiste benaming.

Kaarsje
Voor veel mensen is Maria heel bijzonder. Het geloof dat 
zij in de hemel is en daar onze voorspreekster is, bestaat al 
vele eeuwen. Maria brengt licht en vreugde in het grauw en 
somber leven. Maar Maria Tenhemelopneming wordt over 
de hele wereld gevierd. Heel veel mensen steken een kaarsje 
aan voor het Mariabeeld(je) in hun huis, in een Mariakapel 
waar dan ook, in een hoekje of voor een zij-altaar in de kerk. 
Hoeveel onhoorbare en onzichtbare gebeden worden ge-
zegd? Hoeveel nood, maar ook hoeveel dankbaarheid wordt 
er neergelegd bij Maria. Op hoeveel plaatsen staat zij volop 
in de bloemen? Bij Maria kan je wegschuilen, bij haar kan 
je zonder woorden alles neerleggen... De gewone gelovige 
heeft behoefte aan de liefde en warmte van een moeder, aan 
een symbool van zomerse vruchtbaarheid, een middelares 
die een goed woord kan doen bij God. De gewone gelovige 
voelt zich geborgen bij Maria.



	  

12 ½  jaar Mariakapel Stokkum

Openluchtmis 
bij Mariakapel 
Vethuizen

Bij het gouden priesterfeest van pastoor Nollen in 1998, werd de Mariakapel aangeboden als cadeau aan 
onze zo zeer gewaardeerde parochieherder. Het was een initiatief van Willy Spekking, wiens vader Willem al jarenlang met 
het verwezenlijken van een kapelletje aan de bosrand had rond gelopen. Bij de Vormselviering op 19 juni 1999  werd de 
kapel ingewijd door kardinaal Simonis. Sindsdien heeft de mooi, aan de rand van het bos gelegen, kapel veel bezoek ge-
kregen van plaatsgenoten, campinggasten en fietsers die op hun tocht door het mooie Montferland hier langs kwamen.
De familie Wijnands, buren van de Mariakapel, zorgt er al die jaren voor, dat rondom het kapelletje het er altijd keurig 
uitziet. Bij de storm die enkele jaren geleden in ons Montferland raasde bleef de kapel wonderlijk genoeg onbeschadigd, 
terwijl rondom de bomen afknapten als luciferhoutjes. Nu in 2012 wil de St. Suitbertus geloofsgemeenschap op de vrij-
willigersavond van 16 juni hun dank uitspreken en in de Eucharistieviering dit feestelijk herdenken en het vertrouwen in 
Maria blijven uitspreken.

Op 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) is weer 
de jaarlijkse viering bij het Mariakapelletje aan de 
Holthuizerstaat in Vethuizen; aanvang 19.00 uur. De 
geloofsgemeenschap Zeddam, Braamt en Azewijn 
verzorgen deze viering. De belangstelling is altijd 
groot voor deze openluchtmis en gelukkig is het 
meestal mooi weer. Mocht het onverhoopt toch 
slecht weer zijn, wordt de dienst verplaatst naar de 
Oswalduskerk in Zeddam. De Mariakapel in 
Vethuizen is een gemeentelijk monument. 
De veldkapel werd in 1938 opgericht door de Jonge 
Boeren en Boerinnen van de kring “Oude IJssel”. 
Het ontwerp is van Alphons Vermeulen uit Beek en 
Albert Meertens uit Nijmegen maakte de Madonna. 
Oorspronkelijk stond de kapel op grond van J.F. Sloot 
tegenover de boerderij van Sleedoorn. In verband 
met de ruilverkaveling is de kapel in 1967 verplaatst 
naar de Holthuizerstaat.
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Vrijheid geef je door……
Het thema van de herdenkingen van afgelopen 4 en 5 mei, 
de oecumenische wandeling van Emmerich naar 
’s-Heerenberg van 18  mei j.l. brengt bij mij het leven van 
mijn voorgangers in de oorlogsjaren in herinnering. 
Pastoor Galama en de kapelaans van Rooijen en Hegge 
namen in de oorlogsjaren stelling tegen de schending van 
de vrijheid. Zij kwamen op voor  de kwetsbare mens. De 
boodschap van Jezus verkondigden zij met woord en daad 
en lieten zich de mond niet snoeren door schreeuwers 
en machtswellustelingen. Zij werden de vijanden van de 
bezetter en werden  gevangen genomen en weggevoerd. 
De verschrikkingen van het concentratiekamp hebben zij 
ondergaan.

Pastoor Galama, Kapelaan Hegge en Kapelaan van Rooijen (vlnr)

Het is dit jaar 70 jaar geleden, dat Pastoor Galama, kapelaan 
van Rooijen in 1942 stierven voor onze vrijheid in Dachau. 
Kapelaan Hegge overleefde weliswaar, maar hij moest  
verder leven met de littekens van lichamelijke en geestelijke 
martelingen. Hun heldhaftig optreden, hun staan voor de 
vrijheid en het welzijn van de hun toevertrouwde kudde van 
’s-Heerenberg wordt verbeeld in het monument in onze stad, 
in de gedachteniskapel achter in onze Pancratiuskerk, in het 
raam in  onze kerk en in een raam in de kerk van Kilder. Maar 
het mag ook in deze tijd, of moet ik zeggen juist in deze tijd, 
niet alleen bij kunstuitingen blijven. Wij hebben allen de 
opdracht de vrijheid door te geven en op te komen voor de 
kwetsbare mens in ons midden. Daarom is het goed om hun 
leven voor ogen te houden en de levensgeschiedenis van 
deze martelaren van ‘s-Heerenberg levend te houden.

Op 1 juli a.s. willen wij onze helden herdenken in de Eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Pancratiuskerk. We danken 
voor hun voorbeeld, maar roepen hen ook aan om ons te blijven inspireren om op welke manier dan ook onze vrijheid 
door te geven aan de generaties die na ons komen. Als tastbaar teken van eer en dankbaarheid wil ik u vragen om voor 
die viering bloemen mee te brengen die wij aan het eind van de viering in de gedachteniskapel een plek willen geven. 
Ik hoop met velen van u pastoor Galama en de kapelaans van Rooijen en Hegge te gedenken.

Pastoor Ben Aarsen

Uit het dagboek van de Pastorie:

26 juni 1942: Pater Wouters werd bij de Gestapo in 
Arnhem ontboden. Daar vernam hij, dat beide gees-
telijken in Dachau overleden waren. Een agent van de 
Gestapo dicteerde hem de tekst van het overlijdens-
telegram:

“Pfarrer Galama ist am 20 Juni, 11 Uhr 37 an 
Atemlähmung bei Schlaganfall verstorben. 
Die Leiche ist eingeäschert. Sterbeurkunde ist 
beim Standesamt Dachau anzufordern.”

“Kaplan van Rooijen ist am 16. Juni, 9 Uhr an 
Versagen von Herz und Kreislauf bei Darmkatarrh 
gestorben. Sterbeurkunde ist unter Beifügung 
von.60 Pfennig, jede weitere Urkunde pro 30 Pfen-
nig, beim Standesamt Dachau anzufordern”

Pater Wouters ontving de overlijdensberichten, 
met een stempel van Dachau, maar natuurlijk geen 
antwoord op zijn vragen. Op zondag 28 juni werd het 
bericht over het overlijden in de St. Pancratiuskerk 
voorgelezen. 

We lezen verder in het dagboek van de pastorie: 
28 juni: “Een ijzige zondag. Pater Wouters beklimt de 
preekstoel om ‘t martelaren-nieuws aan de parochi-
anen mee te delen. Het woord is er uit. ‘t Is alsof de 
muren der Kerk in elkaar schuiven. Een waar gejam-
mer, een lange snikrilling stijgt op uit de dichtbezette 
banken. Nu weten het de mensen. 
Hun trouwe goede herder, hun ijverige blijde kape-
laan, zijn gestorven voor hen in een vreemd land, 
verbrand. Ze schreien.
De vorige dag is pastoor Galama uit Deurningen op 
de pastorie gekomen. Meneer van Heek, de Dominee 
en vele anderen komen condoleren.
‘s Avonds gebeden voor de overledenen. De mensen 
staan tot op straat. Sinds de Kerkwijding is ‘t niet 
zo druk geweest. De kermis valt in ‘t water, doch de 
burgemeester liet hem doorgaan.

29 juni: Metten voor de overledenen. De kerk is tot 
de uiterste hoeken bezet. De scholastieken van Boni-
fatius verzorgen de zang.

30 juni: Plechtige uitvaart van pastoor Galama en 
kapelaan van Rooijen. De kerk is overvol. 
100 H.H. Geestelijken zijn present. Zelden zal een 
mens iets zo ontroerends meemaken. 
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Sluiten van de Emmauskerk; 
hoe staat het erbij?

Maarschalkerweerdorgel

Hoe staat het met de voorgenomen sluiting van de Emmauskerk? Het is een lange weg van overleg met verschillende instanties. 
Op de eerste plaats met het bisdom. Het werd duidelijk, dat het bisdom strikte regels m.b.t. sluiting hanteert. 
Dat betekent onder meer
•	 Een	eerste	vereiste	is	het	laten	uitvoeren	van	een	taxatie	van	het	kerkgebouw.	
 Dit heeft plaatsgevonden.
•	 Een	asbestonderzoek	en	een	grondonderzoek	hebben	inmiddels	plaatsgevonden.	
•	 Eerste	gesprekken	met	de	vrijwilligers	of	zij	bij	de	nieuwe	geloofgemeenschap	ook	
 vrijwilliger willen zijn hebben plaatsgevonden. Deze zullen worden vervolgd.
•	 Gesprekken	met	de	gemeenste	over	mogelijkheden	en	onmogelijkheden	van	een	
 nieuwe bestemming met het oog op het bestemmingsplan 
 (wijzigig daarvan duurt al snel een jaar of drie).
•	 Het	zoeken	en	realiseren	van	een	nieuwe	bestemming	voor	het	kerkgebouw.	Dit	loopt.
•	 Het	zoeken	van	een	goede	bestemming	voor	de	goederen,	de	kerkschatten	van	de	Emmauskerk.

Wat is er verder te doen? 
•	 De	gesprekken	voor	een	nieuwe	bestemming	van	het	gebouw	vervolgen	en	afronden.
•	 De	nodige	informatie	naar	het	bisdom	sturen	zodat	de	bisschop	het	gebouw	
 aan de eredienst kan onttrekken. Daarna kan het gebouw als kerk worden gesloten 
 en worden overgedragen.
•	 Contact	onderhouden	met	de	gemeente.
•	 De	vrijwilligers	en	parochianen	van	de	Emmaus	op	de	hoogte	houden	van	de	stand	
 van zaken en overleggen hoe het na sluiting van de kerk verder gaat met de 
 geloofsgemeenschap van de Emmaus. De leden van de geloofsgemeenschap zullen
 elders worden opgenomen. Voor de hand liggen de Pancratius en Oswaldus. 
 Dit waren de parochies waaruit de Emmaus is voortgekomen.
•	 Een	slotviering	voorbereiden.
•	 Kerkgebouw	ontruimen	en	de	inventaris	op	een	verantwoorde	manier	elders	onderbrengen.	Dit	moet	gepland	worden.

Het Gabriëlbestuur heeft een voorlopige tijdsplanning opgesteld; dit gaat uit van een sluiting in het eerste kwartaal 2013, als 
alles meezit! Het kan dus langer gaan duren. Voor de lokale raad is het duidelijk, dat de vieringen in de kerk tot het sluitingsmo-
ment zullen moeten doorgaan.

Lokale Raad Emmaus

Inzegening en feestelijke ingebruikname van het geres-
taureerde orgel in de St.Pancratiuskerk te ‘s-Heerenberg 
Na een lange periode van  onderzoek en voorbereiding is 
in januari  2011 het orgel in onze Pancratiuskerk  gedemon-
teerd en vervoerd naar orgelbouwer en restaurateur Elbertse 
in Soest. Gedurende bijna een jaar is in de werkplaats van de 
orgelrestaurateur gewerkt aan het herstel van dit prachtige 

Een blik op de speeltafel van de Maarschalkerweerdorgel met 
onze organiste: Paula van Diesen

instrument. In dezelfde periode is de orgelkast door vrijwil-
ligers, onder leiding van een vakkracht, geheel schoonge-
maakt, geschuurd en waar nodig hersteld en weer in de was 
gezet. Eind november 2011 zijn de gerestaureerde onder-
delen van het orgel weer naar ‘s-Heerenberg vervoerd en is 
gestart met de montage van het instrument. De speeltafel 
is  teruggeplaatst op de oorspronkelijke plaats en aangeslo-
ten op het leidingwerk richting windlades en pijpwerk. Na 
intonatie van het pijpwerk en het stemmen van het orgel 
is  het orgel op 13 maart jl. overgedragen aan de Pancratius 
geloofsgemeenschap. Deze restauratie is mogelijk gemaakt 
door een subsidieregeling van het R.C.E. (Rijksdienst Cultu-
reel Erfgoed) en door diverse (lokale) sponsoren die een forse 
financiële bijdrage hebben geleverd, zodat het orgel weer in 
volle glorie kan worden bespeeld.

Op 23 juni a.s. om 15.00 uur zal het orgel officieel worden 
ingezegend.
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Schuttersfeest in Didam, Loil 
en Nieuw-Dijk

Het weekend van 15 en 16 juli zal ook dit jaar weer in het 
teken staan van het Diemse schuttersfeest. Een weekend 
waarin trouw, dienstbaarheid en broederschap hoog in 
het vaandel zullen staan.

Didam maakt zich op om dit prachtige feest weer samen te 
vieren. Ook de drie geloofsgemeenschappen Loil, Nieuw-Dijk 
en Didam zullen hierin een passende rol spelen.

In Loil en Nieuw-Dijk is de traditionele schuttersmis op 
zondagmorgen 15 juli, in Loil om 9.00 uur en in Nieuw-Dijk 
om 10.00 uur. In Didam vindt deze viering plaats op maan-
dagmorgen 16 juli om 8.30 uur. De vieringen zijn tijdens 
de schuttersdagen de momenten waarop wij schutters ons 
willen bezinnen, maar ook dankbaar willen zijn dat wij in 
gemeenschap met elkaar dit mooie Diemse feest ieder jaar 
weer mogen beleven en meemaken. Ook willen wij tijdens 
deze vieringen terugzien en onze overleden schuttersvrien-
den en vriendinnen gedenken, vooral allen die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Als blijk van de saamhorigheid 
die er is en leeft binnen de zeven Didamse schutterijen, maar 
ook binnen onze geloofsgemeenschappen, zal de banier 
met de zeven vlaggen van alle schutterijen op de Diemse 
toren van veraf zichtbaar zijn, ten teken van onze verbon-
denheid met elkaar. Dat wij allen in trouw, dienstbaarheid 
en broederschap ook dit jaar weer dit mooie feest mogen 
vieren. Namens de Diemse geloofsgemeenschappen en de 
Diemse schutterijen een heel mooi en waardevol schutters-
feest gewenst.

Schuttersvieringen en 
sacramentsprochessie Loil
In Loil wordt op zondag 15 juli a.s. weer de traditionele Schuttersviering met aansluitend de Sacramentsprocessie gehouden. 
Medewerking aan de viering en de processie verlenen Schutterij Loil Vooruit, Muziekvereniging Amicitia, Drumfanfare Loil-Voor-
uit, het Gemengd koor, de bruidjes en de Broedermeesters. Voorganger is Pastoor Ben Aarsen. Na de viering volgt de processie 
door de pastorietuin en over het kerkhof. Voor het goede verloop wordt weer gezorgd door de broedermeesters. Tijdens de 
Sacramentsprocessie dragen wij het Allerheiligste, het Heilig Brood, zichtbaar teken van Jezus aanwezigheid, met ons mee. Ook 
dragen wij het beeld van Maria, de patrones van onze parochie, en allerlei vaandels mee. De processie herinnert ons er aan dat 
onze levensweg geen eenzame weg is waar ieder aan zijn eigen lot wordt overgelaten. De weg die we gaan in ons leven hoeven 
we niet alleen te gaan. Als christenen trekken we samen op en Jezus trekt met ons mee. Wat is bij dit alles de taak van de Schutte-
rij vraagt u zich misschien af. In de 16e en 17e eeuw werden op het platteland schutterijen opgericht om processies te bescher-
men tegen dreigementen van buitenaf. De bielemannen hadden als taak alle obstakels die ze op de weg tegen kwamen op te 
ruimen. De verbondenheid met de kerk spreekt ook uit de vaandels. Deze zijn gezegend en worden gedraaid voor 
‘God, Koningin en Vaderland’. Wij hopen veel parochianen en belangstellenden te mogen begroeten in de schuttersviering 
en de sacramentsprocessie. De viering begint om 9.00 uur. Iedereen is van harte welkom!!
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Ontwikkelingen en herstel 
werkzaamheden Pastorie Loil

Één van de werken van 
barmhartigheid: 
Zorg voor de gestorvenen

Aan de oproep die pastoor Aarsen op 12 maart j. l. deed: 
‘Kom ons helpen’, is al gehoor gegeven. Diverse mensen 
hebben geholpen bij de werkzaamheden in de pastorie. Met 
hulp van deze vrijwilligers zijn de vloeren uit twee ruimtes 
gesloopt. Dit was nodig omdat de ijzeren draagbalken van 
de vloer door roest en vochtproblemen uit gingen zet-
ten, waardoor de buitenmuur van de betreffende ruimtes 
ongeveer 10 cm. uit het lood is gaan staan. Het is geweldig 
om deze ‘kostenbesparende’ samenwerking te zien. Voor 
ieder die daaraan mee geholpen heeft zeggen we van harte 
“bedankt voor jullie hulp”.

Ook in de kerk zijn vrijwilligers actief geweest, aan de linker-
zijde zijn de banken van een ringleiding voorzien.

Omdat we nu de zomerperiode ingaan hebben we nog even de tijd om aan een oplossing te werken voor het probleem van de 
kachel, maar ook daar zijn we mee bezig.

Verder is er een eerste gesprek geweest met hen die 12 maart, hetzij in een persoonlijk gesprek, hetzij op papier aangegeven 
hebben waar ze zelf over mee zouden willen denken. Een eerste gesprek met hen die door het opschrijven van hun naam aange-
geven hebben dat ze ergens mee wilden helpen, volgt nog.

De gespreksavond van 12 maart j. l. zal waarschijnlijk meer vragen hebben opgeleverd dan dat er antwoorden zijn gekregen, 
maar toch liggen de toekomstmogelijkheden besloten in de Loilse geloofsgemeenschap zelf. 
Hoe geven wij ‘geloven en kerk zijn’ door, zodat het een levende geloofsgemeenschap kan blijven.

Locatieraad Loil 

Lange tijd was de zorg rond aula en begraafplaats in onze Loilse geloofsgemeenschap in de goede handen van Theet Lenting. 
Wie van dichtbij het afscheid van een dierbare mee moet maken of gemaakt heeft, weet dat er dan heel veel geregeld moet 
worden. De hulp van derden is dan meer dan welkom. Voor onze geloofsgemeenschap heeft Theet jarenlang een spilfunctie 
vervuld. Mede door zijn toedoen werd in ons kerkgebouw een aula gerealiseerd. Hij zorgde dat de aula in onze kerk gebruikt kon 
worden en was gastheer wanneer familie graag een bezoek wilde brengen aan hun dierbare. Ook de zorg voor de begraafplaats 
hoorde tot zijn taak. Niet alleen zorgen dat er een graf gedolven werd, maar ook dat ons kerkhof er altijd tip top uitzag. Samen 
met andere vrijwilligers klaarde hij de klussen. Ook de administratie kostte hem menig uur. 

Na heel veel jaren van vrijwillige inzet heeft Theet te kennen gegeven zijn taken graag over te doen aan een ander. We hebben 
Bertus Arendsen bereid gevonden de taak van kerkhofbeheerder (beheerder van aula en kerkhof) op zich te nemen en zijn mét 
Theet heel blij dat het vele werk nu in vertrouwde handen ligt. Wij danken Theet voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren 
voor de gemeenschap heeft gedaan en hoe hij in verdrietige momenten er voor onze medeparochianen was. Hij heeft er vele, 
vele uren aan besteed. Dank dus en wij wensen Bertus heel veel succes en sterkte bij de omvangrijke klus.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep
Pastoor Ben Aarsen



TRIDUÜM 2012

12										De	Gabriël			•			Juni	2012

De tijd vliegt, het lijkt nog maar zo kortgeleden dat we het 
triduüm 2011 gevierd hebben. Toch wordt achter de scher-
men al weer nagedacht over de invulling van het triduüm 
2012. In 1949 werd het ‘ziekentriduüm’ voor de eerste keer 
gehouden. Dat wil dus zeggen dat het dit jaar voor de 63e 
keer zal worden gehouden. Steeds weer kijken de mensen, 
voor wie deze dagen bedoeld zijn, hiernaar uit.

Op initiatief van de katholieke kerk en onder de bezielende 
leiding van  pastoor Janssen is men in 1949 begonnen met 

Familieberichten tot 25 mei
Gedoopt 
Didam
Myrthe Smits, Meursweg  38
Brit Hammink, Hogenendseweg  7
Thijs Reymer, Lockhorststraat 28
Loil
Lynn van Maanen, Kapelstraat 17
Lasse Gieling, Tamboerstraat 23
Beek
Diede Hansen
Felien Gerrits
Sam te Winkel

Didam
Hammie van Hagen, 72jr., Pr. Bernardstraat  9
Truus Verkerk-Ebbers, 98 jr., 
Heukelumshof Pannerden, v.h. Lockhorststraat
Gerda van den Berg-van den Berg, 79 jr., 
Lockhorststraat 5-6
Antoon Geurts, 73 jr., De Beuk 43
Nieuw- Dijk
Johanna Derksen- Aaldering, 81 jr., Waverlo 33
Jan Krosse, 73 jr., Oldegoorweg 6

deze ‘ziekendagen’ zoals ze toen genoemd werden. Toen 
het aantal dagen werd teruggebracht van drie naar twee 
is de naam ziekentriduüm veranderd in triduüm. Sinds een 
aantal jaren betrekken  we ook de protestantse gemeente 
bij dit gebeuren en worden de mensen benaderd door hun 
contactpersoon. We hopen ook dit jaar weer veel mensen te 
begroeten op het triduüm dat zal worden gehouden op 3 en 
4  september 2012.

Schrijf deze dagen alvast op uw kalender zodat u ze niet 
vergeet. Nadere berichtgeving volgt. 

Namens de werkgroep ‘Triduüm’
Dini Kluitman
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Jeugdkoren van de 
Gabriëlparochie komen samen
Op zaterdag 15 september aanstaande komen in Beek 
diverse jeugdkoren samen voor een jeugdkorendag en 
sluiten de jongeren van KJ Actief hun sponsortocht die dag 
af in Beek. Alle andere parochianen zijn van harte welkom 
in de slotviering van 18.00 uur.

Ontmoeting, samen zingen en vieren: dat staat centraal tij-
dens de jeugdkorendag op zaterdag 15 september aanstaan-
de. Diverse jeugdkoren van de parochie Heilige Gabriël wor-
den deze middag op een bijzondere manier welkom geheten 
in Beek waar de eerste editie van de jeugdkorendag plaats 
vindt. Natuurlijk worden er veel bekende en nieuwe liedjes 
ingestudeerd, maar het blijft niet bij zingen alleen… Tussen 
het repeteren door vinden er verschillende workshops plaats, 
is er een groot buitenparcours opgesteld, worden er activitei-
ten gedaan en is er uiteraard genoeg tijd en ruimte om elkaar 
beter te leren kennen.  

Op dezelfde dag houdt KJ Actief, de jongerengroep van de 
parochie, een sponsoractie om geld in te zamelen voor de 
Wereld Jongeren Dagen die in de zomer van 2013 plaats vin-
den in Rio de Janeiro (Brazilië). In een lange fietstocht zullen 
zij alle twaalf kerken van de parochie aandoen en uiteindelijk 
in Beek eindigen. Zij sluiten zich tijdens het avondeten aan 
bij de jeugd.   

Terwijl de kinderen en jongeren gezamenlijk aan tafel gaan, 
zal de Sint Martinuskerk in gereedheid worden gebracht 
voor een bijzondere, afsluitende viering die begint om 18.00 
uur. Hier zullen de gerepeteerde liedjes ten gehore worden 
gebracht en is er aandacht voor de WJD. Wij nodigen u van 
harte uit om deze bijzondere viering met ons mee te vieren.   

	  

Sacramentsprocessie in Nieuw-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 zomervakanties doorkruiste. Hierdoor kwamen de  organisatie en 
de deelname te veel in het gedrang. Natuurlijk hoopt de organisatie op een grote toeloop op zondag 1 juli om10.00 uur. 	  
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Werkloos! En nu….?
Zoals op pagina 3 al door Leon Feijen is gesignaleerd, voelen veel 
parochianen op dit moment de gevolgen van de financiële crisis. 
Faillissementen en ontslagen zijn aan de orde van de dag. Het lijkt 
of daarbij het noemen van het woord ‘crisis’ veel goedpraat. Alsof 
de ellende er gewoon bij hoort en we het in deze tijd maar even 
hebben te accepteren. Maar het zal je maar treffen. Je zult maar 
buiten je schuld zonder werk komen te zitten in een maatschappij 
die er van uit gaat dat iedereen die werken kan ook werkt, maar 
waar een nieuwe baan vinden niet zomaar lukt. Waar uitkeringen 
rond werkloosheid en bijstand door alle bezuinigingen ook nog 
eens onder druk staan. Waar je leven ineens op de kop staat en 
toekomstplannen bijgesteld moeten worden. Wie helpt dan nog? 
Instellingen zoals het UWV zullen begeleiden rond inkomen en 
opnieuw werk vinden; de meer zakelijke kant. Voor de sociale 

kant, rond vragen wat werkloosheid met je doet, ben je meestal aangewezen op je eigen omgeving: familie, buurt, vrienden en 
anderen. Bij de ‘anderen’ horen vooral ook mede-parochianen. Een bijzondere groep in dit geheel, want iedere parochiaan is tot 
christen gedoopt en heeft daarmee in de lijn van de eerste christenen de verantwoordelijkheid of plicht om zich het lot van de 
medemens aan te trekken. Zeker als die medemens in nood verkeert, ziek is, of in dit geval zonder werk is komen te zitten. Een 
luisterend oor, een steunbetuiging en soms meer. Het zijn meestal heel eenvoudige dagelijkse dingen, maar de situatie vraagt 
het om dit in praktijk te brengen bij die medemens die het nodig heeft. De ander rekent er op.
Soms knelt het erg hard en zijn er vragen die een specifiek oor nodig hebben. U kunt dan een van de pastores benaderen, waar-
van u de contactgegevens vindt op de achterkant van dit blad.

Groente voor de voedselbank
Het is groeizaam weer en de vele tuintjes produceren de nodige groenten. Soms is er opeens heel veel en kun je het aan de 
straatstenen niet kwijt worden. Weet dan dat de voedselbank er altijd blij mee gemaakt kan worden. Of het nu een emmer vol 
bonen is of tien kroppen sla: alles is welkom. De voedselbanken hebben hun uitgifte aan voedselpakketten op vrijdag. Het han-
digst is om het voedsel dan die morgen of de dag ervoor aan te reiken. Als u in de gemeente Doetinchem woont kunt u hiervoor 
bellen naar voedselbank Doetinchem 0314-84 33 18 (maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen) en woont u in de gemeente 
Montferland dan kunt u bellen naar voedselbank Montferland 06-55 13 35 23. Dit hoeft niet alleen voor groente, elk overschot 
aan voedsel, wat het  dan ook is, mits uiteraard nog geschikt voor consumptie, is welkom.

Nu ook kledingbank in de steigers
Naast de voedselbank is er behoefte aan een kledingbank. Het is bekend dat mensen en gezinnen uit het gebied van onze paro-
chie af en toe kleren mogen halen bij de kledingbank Arnhem. Er wordt een groei voorzien in die behoefte. Dat is de reden om 

ook in Montferland een kledingbank op te zetten, die haar werkgebied ook 
ziet richting Zevenaar en Doetinchem. Wat doet een kledingbank? Overtol-
lige, maar nog goede, kleding inzamelen en gratis beschikbaar stellen aan 
mensen die tijdelijk echt het geld niet hebben om kleding te kopen. Gezin-
nen met opgroeiende kinderen (kleuters, tieners, pubers) zijn met name de 
doelgroep. Mocht u kleding over hebben, hou het even vast, want na de 
vakantieperiode zal een inzameling opgestart worden. Een initiatiefgroep 
uit de gezamenlijke kerken is momenteel bezig de organisatie op poten 
te zetten en ruimte te zoeken voor opslag en uitgifte. Mocht u in die zin 
kunnen of willen helpen, als vrijwillig(st)er of voor ruimte of anderszins, dan 
kunt u dit mailen naar kledingbankmontferland@gmail.com. 

Het leven van de eerste christenen
En zij hielden vast aan de leer van de apostelen, de gemeenschap met elkaar, het breken van het brood en het zeggen van de ge-
beden. De apostelen deden veel indrukwekkende wonderen, wat iedereen met ontzag vervulde. Allen die geloofden, vormden een 
gemeenschap en deelden alles samen. Zij verkochten hun have en goed en het geld werd uitgedeeld, iedereen kreeg zoveel als hij 
nodig had. 

Handelingen 2, 42-45
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ColumnColumn

Beschermd

Toen we uit school kwamen, was de broeder van de 
kloosterorde van de Bruine Paters op bezoek.
Zoals elk jaar kwam hij vragen of we nog iets konden 
missen voor zijn kloostergemeenschap. Mijn vader be-
loofde dat hij met de vanghaak naar het kippenhok zou 
gaan, want in voorgaande jaren was wel gebleken dat de 
paters nogal gek waren op kippensoep. In plaats van de 
gebruikelijke plaatjes van heiligen, had de broeder dit 
jaar iets bijzonders, namelijk voor elk kind een scapulier-
medaille. Deze medaille met daarop de beeltenis van 
de H. Maagd Maria zou ons een speciale bescherming 
geven. Onze moeder zocht voor iedereen een sluitspeld 
en zo kregen we de medaille op ons hemd gespeld. En 
iedere zaterdag als we uit de teil kwamen werd de me-
daille weer op het nieuwe schone hemd gedaan.

Ik moet zeggen dat Maria ons goed beschermde, want 
behalve af en toe een paar kapotte knieën  waren we 
kerngezond. Toch was mijn moeder niet zo tevreden 
met de medailles. Het was zo dat na enige weken bleek 
dat onze truien erg dun werden op die plaats. Moeder 
naaide daarom van een gebruikte kussensloop voor elk 
van ons een klein zakje waar de medaille in werd gedaan 
en dat hielp. Wij, de kinderen, protesteerden nogal luid-
ruchtig, want zo zou Maria niet meer kunnen zien dat we 
de medaille droegen. Maar moeder verzekerde ons dat 
Maria het toch wel zou zien en dat was waar. Want had-
den de zusters van de bewaarschool ons niet geleerd dat 
God dwars door je heen kon kijken en daardoor ook kon 
zien of je een zwarte vlek op je ziel had, als je weer eens 
een kleine zonde had begaan?

Het gebruik van dit soort devotie-artikelen  is langzaam 
uit beeld geraakt en wordt tegenwoordig alleen nog 
getolereerd bij popsterren en topvoetballers. 
Een kleine opleving was er nog in de zestiger jaren toen 
meer mensen een auto kregen en daarbij een medaille 
van St. Christoffel  aan de sleutelbos hingen.
Mocht u nog op pad gaan, dan wens ik u hierbij een 
prettige vakantie en al of niet met St. Christoffel een 
behouden thuiskomst.

 

            

Derk

VORMEN 2012
Afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 7 
die volgend schooljaar  2012/2013  in groep 8 zitten, via 
school een uitnodiging ontvangen voor het Vormen in 
november 2012. Zit uw kind op een andere school of is uw 
kind nog niet opgegeven? Vul dan deze bon in en stuur de 
gegevens uiterlijk vóór 30 juni a.s. per e-mail door aan: 
Secretariaat van de Gabriëlparochie via 
secretariaat@parochiegabriel.nl

OPGAVE VORMSEL 2012

Naam kind:...............................................................................................................

Adres:............................................................................................................................ 

Tel:...................................................................................................................................

E-mailadres:.............................................................................................................

School:.........................................................................................................................

In november a.s. zal onze parochie weer het sacrament van 
het vormsel vieren. Met het ontvangen van het sacrament 
van het vormsel zegt de vormeling ook zelf ja tegen het ka-
tholieke geloof en het betrokken willen zijn bij de parochie. 
Het ontvangen van dit sacrament is een bijzondere en fees-
telijke gebeurtenis. In september zullen de voorbereidingen 
in alle geloofsgemeenschappen beginnen. Naast vrijwilligers 
en pastores kan dit niet zonder de inzet van ouders. We ver-
wachten dan ook dat alle ouders een taak in het project op 
zich nemen. De voorbereidingen bestaan uit bijeenkomsten 
voor de kinderen- op de meeste plaatsen in gastoudergroep-
jes-, daarnaast twee ouder-kindbijeenkomsten, en twee spe-
ciale vieringen, de presentatieviering in de eigen gemeen-
schap en de viering van het vormsel zelf. Voor het laatste 
vraagt het bisdom groepen van minstens 25 vormelingen te 
formeren. Dit betekent concreet dat wij in de Gabriëlparochie 
verwachten dit jaar zes vormselvieringen te zullen hebben. 
Aanmelding Rondom de zomervakantie gaan de oproepen 
voor de aanmelding voor het vormsel in november 2012 de 
deur uit. Uitgenodigd worden alle kinderen die hun eerste 
communie hebben gedaan en volgend schooljaar in groep 8 
van het reguliere basisonderwijs zitten.  Heeft u geen oproep 
ontvangen of zit uw kind niet op het reguliere basisonderwijs 
dan kunt u het best contact opnemen met het plaatselijke 
parochiesecretariaat (adressen zie achterzijde van dit blad).

Namens het pastoraal team 
Margot Dijkman, Carmianne Verrips

Aanmelding 
vormsel 2012
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Onthulling kunstwerk plein 
Nieuw-Dijk

Vrijwilligers restaureren Eeuwling

Jong en oud betrokken bij het 
kerkelijk gebeuren in Stokkum

Ter gelegenheid van het Landjuweel in 1997 gehouden in  Nieuw-Dijk, werd door de NVOB de Liemers een door Jan Dirk Nibbe-
link ontworpen kunstwerk aangeboden. Het kunstwerk werd vervaardigd door StiJeBo, het opleidings instituut van de Liemerse 
bouwbedrijven en aangeboden aan de gemeente Didam. In het ontwerp van het nieuwe dorpsplein was geen ruimte voor dit 
kunstwerk. In de onderhandelingen met de gemeente Montferland over de inrichting van het dorpsplein werd door de vereni-
ging Leefbaar Nieuw-Dijk aangedrongen op een nieuw kunstwerk. Na overleg tussen de gemeente met Leefbaar Nieuw-Dijk, 
Nieuw-Dijk 100 jaar jong en schutterij st Antonius werd gekozen voor een beeld op gemetselde sokkel. De gemeente schonk 
het beeld; de sokkel werd vervaardigd door vrijwilligers uit Nieuw-Dijk.  Tijdens het schuttersfeest op zondag 15 juli a.s. zal na 
de schuttersmis het kunstwerk op het compleet nieuw ingerichte plein worden onthuld. Na de viering is het traditie dat aan het 
pastorale team en alle vrijwilligers van de parochie een vendelhulde wordt aangeboden op het kerkplein. Dit gebeurt al sinds 
de oprichting van de schutterij in 1921. Dit jaar zal dat iets anders worden ingevuld. Na de viering trekken de schutterij, alle 
belangstellenden en genodigden in optocht naar het dorpsplein. Daar zal het door de Oosterbeekse kunstenaar Erik Buis ge-
maakte kunstwerk worden onthuld. Het kunstwerk heeft als thema ‘de vrijwilliger’ meegekregen. Dit omdat het vrijwilligerswerk 
in Nieuw-Dijk bloeit. Vooral vorig jaar tijdens het 100 jarig bestaan van Nieuw-Dijk, het wereldrecord vendelen, het korenfestival 
en de voetbalwedstrijd Sprinkhanen - De Graafschap werd er extra beroep op de vele vrijwilligers gedaan en nooit tevergeefs. 
Vandaar dat de vrijwilligers nu worden geëerd met een blijvend kunstwerk. Na de onthulling zal de 
gebruikelijke vendelhulde plaatsvinden.

Het monumentale schuurtje op het kerkhof in Nieuw-Dijk 
werd vorig jaar 100 jaar oud. In de loop van de 100 jaar werd 
het gebouwtje door aanbouwing en aanpassingen onher-
kenbaar verminkt. De Locatieraad van de H. Antonius geloof-
gemeenschap Nieuw-Dijk besloot dat het bouwwerk in de 
oude staat moest worden teruggebracht. In de afgelopen tijd 
werd er met een aantal vrijwilligers druk getimmerd, gemet-
seld en gestukadoord. Ook werd de bestrating aangepast en 
wanden en dak schoongespoten. Het resultaat mag er zijn. 
Het 100 jarig gebouw is van een gedrocht veranderd in een 
statige schuur en kan een flinke tijd mee. Alle vrijwilligers 
hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet.

Na een prachtige Eucharistieviering op Palmzondag gaat de 
jeugd samen met Pastoor Nollen op de foto.

Eucharistieviering met het St. Oswaldusgilde  april 2012

Op de foto de hardwerkende vrijwilligers die de metamorfose
 van de eeuwling realiseerden.
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ROOSTER WEEKENDVIERINGEN JULI EN AUGUSTUS 2012 CLUSTER 1

DATUM LENGEL ‘S-HEERENBERG STOKKUM ZEDDAM
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
2012 Emmaus H. Pancratius H. Suitbertus  H. Oswaldus

30.06 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering ----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
01.07 ----- 09.30 u. Eucharistieviering 10.30 u Eucharistieviering 11.00 u. Eucharistieviering
zondag  Pastoor B. Aarsen Pastor Nollen Pastoor B. Aarsen
  Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor
    
07.07 ----- ----- 19.00uur Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen 
    
08.07 ----- 09.30 u. Eucharistieviering 10.30 u.  Eucharistieviering  11.00 u. Communieviering
zondag  Pastoor B. Aarsen Pastor Nollen Past.werkster  M. Dijkman
  Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor

14.07 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
15.07 09.30 u. Communieviering  ----- 10.30 u. Eucharistieviering -----
zondag Em. past. werkster   Pastor Nollen  
 R. Wiendels   
 Emmauskoor   

21.07 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen  en Diaken 
   G. Hendriksen  
    
22.07 ----- 09.30 u. Communieviering  10.30 u. .Eucharistieviering 11.00 u. Communieviering
zondag  Past.werkster  M. Dijkman Pastor Nollen  Past.werkster  M. Dijkman
  Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor

28.07 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
29.07 09.30 u. Eucharistieviering ----- 10.30 u. .Eucharistieviering -----
zondag Em. deken Hendriksen  Pastor Nollen  
 Emmauskoor   

04.08 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
05.08 ----- 09.30 u. Eucharistieviering 10.30 u. Eucharistieviering 11.00 u. Eucharistieviering
zondag  Pastoor B. Aarsen Pastor Nollen  Pastoor B. Aarsen
  Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor

11.08 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen en Diaken 
   Th. Reuling
 
12.08 09.30 u. Communieviering  ----- 10.30 u. Eucharistieviering -----
zondag Diaken Th. Reuling  Pastor Nollen 
 Emmauskoor  Koor Stokkum+Pancratiuskoor 

15.08    19.00 u. Mariakapel Vethuizen
    C. Verrips

18.08 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering 17.30 u. Communieviering
zaterdag   Pastor Nollen  Past.werkster  C. Verrips
    
19.08 ----- 09.30 u. Eucharistieviering 10.30 u. Eucharistieviering -----
zondag  Em. deken Hendriksen Pastor Nollen  
  Pancratiuskoor  

25.08 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastor Nollen en 
   Past.werkster  M. Dijkman 
    
26.08 09.30 u. Communieviering  ----- 10.30 u. Eucharistieviering -----
zondag Past.werkster  M. Dijkman  Pastor Nollen  
 Emmauskoor   

29.08    Opening schooljaar
woensdag    
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ROOSTER VIERINGEN JULI EN AUGUSTUS 2012 CLUSTER 2
DATUM DIDAM LOIL NIEUW-DIJK BEEK
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap
2012 Martinus-/Maria O.L.V. Onbevl. Ontvangen H. Antonius van Padua St. Martinus

    
30.06 19.00 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zaterdag Pastoor B. Aarsen   
 Herenkoor Martinus    

01.07 ----- 09.30 u. Communieviering  ----- 11.00 u. Communieviering 
zondag  Diaken Th. Reuling  Diaken Th. Reuling
  Gemengd koor  Gemengd koor

07.07 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastoor B. Aarsen 
   Gemengd koor 

08.07 11.00 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zondag Pastoor B. Aarsen   
 Mariakoor   

14.07 19.00 u. Communieviering  ----- ----- -----
zaterdag Past.werkster  M. Dijkman   
 Samenzang    

15.07 ----- 09.00 u. Eucharistieviering 10.00 u. Communieviering  11.00 u. Communieviering 
zondag  Pastoor B. Aarsen Past.werkster  M. Dijkman Em. Past.werkster  
    R. Wiendels
  Gemengd koor Alle koren Gemengd koor

16.07 08.30 u. Eucharistieviering   
maandag Pastoor B. Aarsen   
 Mariakoor   

21.07 ----- ----- 19.00 u. Communieviering  -----
zaterdag   Past.werkster  M. Dijkman 
   Gemengd koor 

22.07 11.00 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zondag Pastoor B. Aarsen   
 Herenkoor Martinus   

28.07 19.00 u. Communieviering ----- ----- -----
zaterdag Past.werkster  C. Verrips   
 Mariakoor   

29.07 ----- 09.30 u. Communieviering ----- 11.00 u. Eucharistieviering
zondag  Past.werkster  C. Verrips  Em. deken H.Hendriksen
  Gemengd koor  Gemengd koor

04.08 ----- ----- 19.00 u. Communieviering  -----
zaterdag   Diaken L. Feijen 
   Gemengd koor 

05.08 11.00 u. Communieviering  ----- ----- -----
zondag Diaken L. Feijen   
 Herenkoor Martinus   

11.08 19.00 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zaterdag Em. deken H.  v. Merm   
 Dameskoor Martinus   

12.08 11.00 u. Mariakapel  09.30 u. Eucharistieviering ----- 11.00 u. Communieviering
zondag Tatelaar  C. Verrips Em. deken H.  v. Merm  Diaken Th. Reuling
 Dameskoor Martinus Gemengd koor  Gemengd koor
    
18.08 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Em. deken H.Hendriksen 
   Vocaal  

19.08 11.00 u. Communieviering ----- ----- -----
zondag Past.werkster  C. Verrips   
 Different Generations    

25.08 19.00 u. Communieviering  ----- ----- -----
zaterdag Diaken Th. Reuling   
 Mariakoor   

26.08 ----- 09.30 u. Communieviering  ----- 11.00 u. Communieviering 
zondag  Diaken Th. Reuling  Past.werkster  M. Dijkman
  Gemengd koor  Gemengd koor

01.09 ----- ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag   Pastoor B. Aarsen 
   Sam Sam
 
02.09 11.00 u. Communieviering 09.30 u. Communieviering   -----
zondag Diaken Th. Reuling Past.werkster  M. Dijkman  
 Herenkoor Martinus -------  
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ROOSTER VIERINGEN JULI EN AUGUSTUS 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
2012 Bijstand  Bijstand 
    
30.06 17.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Communieviering  ----- -----
zaterdag Pastor de Vreeze Past.werkster  M. Dijkman  
   One more voice  

01.07 09.30 u. eucharistieviering ----- 10.00 u. Eucharistieviering 09.30 u. Communieviering
zondag Pastor de Vreeze    Pater T. te Dorsthorst en  Werkgroep
   Past.werkster  M. Dijkman 
   Dames en Herenkoor  Parochiekoor 

04.07  19.00 u. Communieviering  ----- 
  Past.werkster  M. Dijkman  
  Kitiki   

07.07 17.30 u. Eucharistieviering ----- 19.00 u. Communieviering  -----
zaterdag Pastor de Vreeze  Past.werkster  M. Dijkman 
    Schoolverlaters 

08.07 09.30 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zondag Pastor de Vreeze     
    

14.07 17.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Eucharistieviering ----- -----
zaterdag Pastor de Vreeze Em. deken H. v. Merm  
   Dames en Herenkoor  

15.07 09.30 u. Eucharistieviering ----- ----- 09.30 u. Eucharistieviering
zondag Pastor de Vreeze     Em. deken H. v. Merm
    Parochiekoor

21.07 17.30 u. Eucharistieviering ----- 19.00 u. Eucharistieviering -----
zaterdag Pastor de Vreeze  Pastoor B. Aarsen 
    Dames en Herenkoor 

22.07 09.30 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zondag Pastor de Vreeze     
    

28.07 17.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Communieviering  ----- -----
zaterdag Pastor de Vreeze Diaken Th. Reuling  
   Dames en Herenkoor  

29.07 09.30 u. Eucharistieviering ----- ----- 09.30 u. Communieviering 
zondag Pastor de Vreeze     Diaken Th. Reuling
    Parochiekoor

04.08 17.30 u. Eucharistieviering ----- 19.00 u. Communieviering  -----
zaterdag Pastor de Vreeze  Em. past. werkster  
    Th. Berendsen 
   Dames en Herenkoor 

05.08 09.30 u. Eucharistieviering ----- ----- -----
zondag Pastor de Vreeze     
    

11.08 17.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Communieviering ----- -----
zaterdag Pastor de Vreeze Past.werkster  C. Verrips  
   zang  

12.08 09.30 u. Eucharistieviering ----- ----- 09.30 u. Communieviering
zondag Pastor de Vreeze     Past.werkster  C. Verrips
    Parochiekoor

15.08 19.00 u Mariakapel Vethuizen   
 Past.werkster C. Verrips   

18.08 17.30 u. Eucharistieviering ----- ---- 09.00 u. Communieviering 
zaterdag Pastor de Vreeze   Diaken Th. Reuling
     Schuttersviering 

19.08 09.30 u. Eucharistieviering ----- 09.00 u. Communieviering -----
zondag Pastor de Vreeze    Past.werkster  C. Verrips 
   Dames en Herenkoor 

25.08 17.30 u. Eucharistieviering 19.00 u. Eucharistieviering ----- -----
zaterdag Pastor de Vreeze Em. deken H. Hendriksen  
   Dames en Herenkoor  

26.08 09.30 u. Eucharistieviering  ----- 09.30 u. Eucharistieviering
zondag Pastor de Vreeze     Em. deken H. Hendriksen
    Gaudeamus 

 



Redactie
Deze uitgave van de Gabriël is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de geloofsgemeen-
schappen. 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 3e 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 3e woensdag van de maand
Zeddam om 10.45 uur
 elke woensdag van de maand in Sydehem 
Nieuw Dijk om 09.00 uur
 op de 2e en 4e 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, 
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
Gebedsintenties: 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: b.aarsen@parochiegabriel.nl
Past. werkster Margot Dijkman 
tel.: 0316-295606  tel.: 0316-223135
e-mail: m.dijkman@parochiegabriel.nl
Diaken Theo Reuling ofs 
tel.: 0316-225687  e-mail: t.reuling@parochiegabriel.nl
Past. werkster Carmianne Verrips 
tel.: 06-28888400  e-mail: c.verrips@parochiegabriel.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. 
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 geloofsgemeenschap, kunt u dit laten melden bij het 
secretariaat .

Afspraken 
Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum 
kunt u contact opnemen met het secretariaat; de afspraken met 
betrekking tot uitvaarten gaan via de uitvaartondernemers. 
Gebedsintenties kunt u opgeven op het secretariaat tijdens 
de openingsuren, of deponeren in de brievenbus van de
betreffende geloofsgemeenschap.


