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Voorwoord

Het laatste taboe: 
praten over de dood

Het zal inmiddels een jaar of 20 geleden zijn. Diep onder de indruk was ik, toen 
ik in een land in midden Europa een begraafplaats passeerde. Het was inmiddels 
schemer en dat maakte het extra bijzonder. Een soort roodachtige gloed leek boven 
de graven te zweven, veroorzaakt door graflichtjes in rode omhulsels die bij veel 
van de grafzerken waren geplaatst. Net alsof elk graf een soort waakvlammetje had 
dat de overledenen bijstond. Destijds was ik er echt door geraakt en het is daarna 
altijd in mijn gedachten gebleven. Nu, vele jaren later, steek ik zelf regelmatig een 
dergelijk graflicht aan op het graf van mijn ouders. Een symbool dat voor mij zeker 
rondom Allerzielen extra bijzonder is.

Als je met Allerzielen hoort wie ons het afgelopen jaar zijn ontvallen gaan uiteraard 
je gedachten naar de overledenen die in je eigen omgeving zijn komen te overlij-
den, onverwachts of na een ziekbed. Het maakt dat je stilstaat bij de dood. Iets dat 
net zo goed bij ons leven hoort als de geboorte van een baby. En ja, ook al vermijd 
je het onderwerp liever, je denkt er toch over na. Stel nou dat mij iets zou overko-
men… Weten mijn nabestaanden dan wat mijn wensen zouden zijn? Als ik naar mij 
zelf kijk, kan ik dat bevestigen. En ook al kostte het mij best wat moeite om mij er 
toe te zetten, ik ervaar het nu als een geruststellend gevoel. 

Gelukkig staan we in deze Gabriël ook stil bij veel mooie activiteiten. De jongeren 
in onze parochie hebben leuke bijeenkomsten gehad, en ook de parochiereis naar 
Rome en Assisi heeft de deelnemers veel gebracht. Dit laatste geldt voor meerdere 
artikelen in deze goed gevulde Gabriël. Leest u mee?

Namens de redactie van De Gabriël,
Augustine van Ree

Ik las onlangs op de buitenkant van een tijdschrift: “Het laatste taboe; voelt u al 
nattigheid?” In het tijdschrift een uitgebreid artikel over beginnende incontinentie 
en het gesprek daarover. We leven inderdaad in een tijd waarin de taboes stuk voor 
stuk schijnen te verdwijnen. Dat is in het algemeen ook zo. Of incontinentie nu wel 
of niet het laatste taboe is, dat hangt sterk van de persoon af. Waar de één gemak-
kelijk over een onderwerp praat, doet een ander er toch maar het zwijgen toe.
Neem nu het levenseinde van een mens. Het overkomt iedereen een keer, maar 
praten over de dood en over doodgaan en alles wat daar bij komt is niet aan ieder-
een besteed. De één praat er voluit over, terwijl een ander denkt dat erover praten 
hetzelfde is als erom vragen. En toch…..
Wij als pastores dringen er regelmatig op aan om voor een ziekenzalving of zieken-
zegen niet tot het allerlaatste moment te wachten. Hoe dierbaar en waardevol zijn 
meestal de momenten dat zoiets plaatsvindt wanneer de zieke dit samen met de 
naasten ten volle kan meemaken. En meevieren. Maar ja, wie begint er over? Soms 
denk je dat met het uitstellen van dit moment ook het overlijden uitgesteld wordt. 
Is dit een reële gedachte? Vaak is het moment van zalving of zegening een bron van 
rust, troost en kracht. Zo ook rond het overlijden zelf. Weet je partner of je kind wat 
je dan graag zou willen? Bij een langzaam naderend levenseinde is er soms over 
gesproken, soms ook niet. En we kennen de uitdrukking dat de dood vaak onver-
wacht komt, wat velen ook ervaren hebben. En wat dan? De nabestaanden staan 
vaak met de handen in het haar. Naast al het verdriet ook nog het zoeken naar hoe 
moeder, opa of partner het graag gewild zou hebben. Wat kan één gesprekje dan al 
veel voorkomen. Heb het er maar eens over.

Theo Reuling ofs, diaken

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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Allerzielen
Net terug uit Lourdes waar we met een groep parochianen een bijzondere week beleefden, zit ik achter mijn pc. Buiten plenst 
de regen tegen het raam en waait afgevallen blad in het rond. Binnen moet het licht aan. Het is ontegenzeggelijk herfst. 
De zomer is voorbij, de donkere dagen naderen met rasse schreden. In gedachten ben ik nog bij de verhalen die mensen in 
Lourdes met elkaar en met mij gedeeld hebben. Verhalen van groot verlies en intens verdriet waar je stil van werd. In het 
gewone leven besef je het niet voortdurend, maar op een plek als Lourdes dringt het diep door dat elk van ons te maken heeft 
met gemis, met teleurstelling, met tegenslag. Sommigen niet één keer, maar keer op keer. Op onze laatste avond vertelde ik 
opnieuw ervaren te hebben hoe waar dat spreekwoord is dat mijn moeder jaren geleden ergens vond: ieder huis heeft zijn 
kruis, en waar je er geen kunt zien, zijn er misschien wel tien. Misschien denkt u: dat was een treurige, trieste bedoening daar 
in Lourdes. Integendeel kan ik u zeggen. Het bijzondere was dat er door tranen heen evenzovele indrukwekkende verhalen 
verteld zijn van geloof en vertrouwen, van kracht tot opstaan, van leven en genieten door het verdriet heen. Daarom hebben 
we ook ontzettend veel gelachen. 
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De dichter Rilke schreef een gedicht getiteld ‘herfst’. 

Bladeren vallen, vallen van daarginds
alsof verre tuinen verwelken in de hemel;
zij vallen met afwijzende gebaren.

En in de nachten vervalt de zware aarde
uit alle sterren in eenzaamheid.

Wij vallen allemaal. Deze hand hier valt.
En zie de anderen: het is in allen.

En toch is er Een, die al dit vallen
oneindig zachtjes in zijn handen houdt.

Het geloof in die Ene geeft kracht tot leven zo heb ik in de verha-
len van mensen ervaren. 

In dat geloof gaan we 2 november, Allerzielen, de gedachte-
nis vieren van de mensen die gestorven zijn. In het geloof 
dat wij mensen, in Gods hand geborgen zijn hier en in 
de eeuwigheid. We noemen hun namen. We vieren onze 
verbondenheid. Onze naasten gedenken die overleden zijn 
is vieren dat wat zij en wij hier op aarde geschapen hebben 
aan goedheid, aan waardering voor elkaar, aan saamhorig-
heid en wederzijds begrip, niet verloren gaat, maar blijvende 
waarde heeft. Het wordt over de dood heen voltooid in de 
alles overstijgende liefde van God. Het mag ons kracht geven 
tot leven, tot opstanding.

Margot Dijkman
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Zorg; noodzaak, 
wenselijkheid en ervaring

Liturgie vieren in de toekomst

Eén van kerntaken van het ‘parochie-zijn’ is het gebod van de naastenliefde, van de aandacht voor elkaar, o.a. het bezoeken 
van zieken, rouwenden, maar ook aandacht aan blijde en dankbare mensen. Dus ZORG voor elkaar!
 

In een kleine parochie zijn de kontakten zeer direct en wor-
den problemen dikwijls via via, of in direct contact bekend. 
Veel droefenis en verdriet wordt in eenzaamheid geleden. 
Men kan of durft zich niet uit te spreken over datgene 
dat iemand kwelt en wakker houdt. Bij slecht nieuws is de 
behoefte aan een gesprek, een luisterend oor, een hand-
druk een gebed of een kaarsje opsteken dikwijls heel groot. 
In deze situatie is het bovengenoemde gebod van kracht 
en moet  de KERK, dat zijn alle gelovigen, de professionals, 
vrijwilligers en u en ik actief aanwezig zijn.
 
Ook in de gewone dagelijks dingen een verjaardag, een trou-
werij, geboorte, of een huwelijks jubileum, wordt van ons als 
parochie ZORG en aandacht gevraagd. Als we dit met elkaar 
kunnen opbrengen, dan redden we het (met Gods hulp) wel 
en is het toekomstperspectief niet zo negatief als wij het nu 
wel eens menen te moeten denken en uitspreken!
 
Martha Alferink

Vorig jaar september is het team samen met het bestuur in gesprek 
gegaan met parochianen. Deze gesprekken vonden plaats aansluitend 
aan de weekendviering. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met veel 
verschillende vrijwilligers in de liturgie. Het heeft ons goed gedaan dat 
deze gesprekken behalve over liturgie vooral gingen over hoe we de 
komende jaren kerk, parochie kunnen en willen zijn.  We hebben het 
afgelopen half jaar dan ook niet alleen nagedacht over de toekomst van 
de liturgie, maar ook over die van de parochie. In de uitgaven van De 
Gabriël zult u daarom onder meer kunnen lezen over de gezinsdagen 
die we gepland hebben voor advent en kerst, over de mogelijkheid om 
adventsbrieven te ontvangen en de nieuwe invulling van het liturgisch 
rooster. Over al deze zaken willen we u ook graag persoonlijk nader in-
formeren. Hiernaast ziet u wanneer deze gelegenheid zich bij uw pa-
rochiegemeenschap is ingepland. Deze bijeenkomsten zijn aansluitend 
aan de weekendviering.   

 Pastoraal team en parochiebestuur

Datum Locatie

Za 20 oktober Nieuw-Wehl

Zo	21	oktober	
Wehl

Za 3 november Kilder

Zo 4 november Bergh (Pancratius)

Za	10	november	 Stokkum

Zo	11	november	 Loil

Zo	11	november	 Zeddam

Zo	11	november	 Beek

Za	17	november	 Nieuw-Dijk

Zo	18	november	 Didam

Nog niet bekend Braamt
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Adventsbrieven 2012

Nieuw:  Gezinsmiddag in de advent

Oproep maatschappelijke stage

In de advent bereiden we ons voor op het vieren van het kerstfeest. Het pastoresteam heeft voor de advent van dit jaar een 
themalijn uitgezet. We bouwen gaandeweg de kerststal op. De themalijn wordt gevolgd in de liturgie in onze geloofgemeen-
schappen. Daarnaast wordt de themalijn uitgewerkt in zeven brieven die in de periode van net voor de advent tot en met Drie 
Koningen zullen verschijnen.

Als parochie vinden we het belangrijk om contact met elkaar te hebben. Rondom communie en vormsel merken we dat gezin-
nen best iets willen, maar wat? Deze nazomer hebben we vanuit het pastoraal team plannen gemaakt om door het jaar heen 
enkele bijeenkomsten te organiseren voor gezinnen. Bijeenkomsten waarop je als gezin samen iets kunt doen, rondom ons 
geloof, in de parochie en dan ook nog iets mee naar huis kunnen nemen. Zo kwamen we op het idee om in de advent twee 
keer een zaterdagmiddag te kiezen. We kozen als data 24 november en 15 december.

Op de gezinsmiddagen Advent is er hulp van jonge vrijwilligers die dit doen in het kader van maatschappelijke stage. Een 
aantal heeft zich daarvoor al opgegeven, maar er zijn nog enkele plaatsen.  Daarnaast  zijn er in de parochie diverse moge-
lijkheden om (een deel) van je maatschappelijke stage in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan: misdienaar/acoliet zijn, assistent 
koster, tuin- en onderhoudsploeg, koorzanger, bezorger kerkblad,……. 

De brieven zijn bedoeld om thuis op je eigen moment  al 
lezende even stil te staan bij deze periode van het jaar, om 
je voor te bereiden op wat we vieren met kerst, de brieven 
willen een aanzet zijn om het persoonlijk geloof te voeden en 
te verdiepen.
In elke brief staat een bijbeltekst, een gedicht of gedachte, 
een weetje, suggestie voor iets dat je thuis kan doen en een 
verhaal voor groten en kleinen. U kunt zich via de mail op 
deze brieven abonneren, voor wie geen mail heeft zullen er 
achter in de kerken ook wat exemplaren te vinden zijn.
Opgave adres: spirit@parochiegabriel.nl

Pastoresteam

De opzet van de middagen is: samen beginnen, dan iets 
doen	in	groepen:	4-8	jarigen,	8-10-jarigen,	10+,	ouders,	
daarna weer samenkomen en samen als gezin iets maken. 
Voor de allerkleinsten kan er een crèche zijn. De eerste keer 
maken we een adventskrans, de tweede keer iets rondom 
kerst. De middagen staan op zich los van elkaar, wat betekent 
dat je als gezin aan één of twee middagen deel kunt nemen. 

Wil je meer weten over deze of andere mogelijkheden? Doe je al vrijwilligerswerk in de parochie en wil je dat als maatschappelij-
ke	stage	af	laten	tekenen?		Neem	dan	contact	op	met	pastor	Carmianne	Verrips,	c.verrips@parochiegabriel.nl;	tel.	06	-	288	88	400.

Kosten voor deelname bedragen per gezin € 20,- per middag, 
inclusief materiaal.

U kunt een aanmeldformulier opvragen via spirit@parochie-
gabriel.nl.	Opgeven	kan	tot	10	november.

Pastor Margot Dijkman, pastor Carmianne Verrips
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Welkom op de nieuwe website! 
Sinds kort  heeft  de Parochie Gabriël de beschikking over een eigen website. Op deze website willen wij u, naast en in aanvulling 
op ons informatieblad De Gabriël en het informatieblad binnen uw geloofsgemeenschap, een beeld geven van onze parochie-
gemeenschap. Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen, maar ook tot alle andere bezoekers die geïnteresseerd 
zijn in onze parochie.  Op de website treft u algemene informatie aan over de parochie, zoals parochiestructuur, pastoraal team, 
werkgroepen en vieringen. Verder vindt u algemene gegevens over sacramenten, dopen, eerste H. Communie, vormsel, huwe-
lijken, ziekenzalving en uitvaarten.  Bovendien heeft elke geloofsgemeenschap de beschikking over een eigen deel binnen de 
website, waarin u informatie zult aantreffen van uw geloofsgemeenschap. Ook vindt u informatie van de diverse werkgroepen 
die onze parochie rijk is, nieuwsoverzichten en kunt u dit informatieblad inzien en downloaden.  Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigen om een bezoek te brengen aan onze nieuwe website, het adres is: www.parochiegabriel.nl

Bent u geïnteresseerd voor een functie als webmaster/redacteur voor uw geloofsgemeenschap? Neem dan contact op 
met het secretariaat binnen uw geloofsgemeenschap.   

Reacties over de website kunt u sturen naar de webmasters: Theo Reuling en Ben Berendsen. Maak hiervoor gebruik van het 
contactformulier op de website (onder Contact).  



Het behoud van funerair 
erfgoed Wehl
Een kerkhof is als een versteend familiealbum en bewaart als zodanig de geschiedenis van de mensen en een dorp. Onze be-
graafplaats aan de Jhr. De Bellefroidweg is daar een voorbeeld van. Reeds eind tachtiger jaren werd dit kerkhof op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst wat betreft de omringende fraaie hagen, authentieke poorten en het zogenaamde baren-
huisje. In 2001 benaderde de Oudheidkundige Vereniging (OVW) het kerkbestuur met het idee om op een of andere manier de in 
1968 afgebroken kapel te herinneren, hetgeen door inspanningen van velen ook is gelukt.
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Met als doel het behoud van waardevolle graven werd in 2003 door de OVW  en de Stichting 
De Terebinth een selectie van beschermwaardige grafmonumenten samengesteld. Wat wordt 
nu onder beschermwaardige grafmonumenten verstaan? Deze graven kunnen om lokaal-
historische, materiaal-historische of kunsthistorische redenen het behouden waard zijn. Bij de 
keuze wordt zowel gelet op de hoofdvorm, de versieringen, grafsymbolen en wijze van belet-
tering. Ook kan het zijn dat de persoon, waarvoor het monument is opgericht, van betekenis 
is. In Wehl zou daarbij gedacht kunnen worden aan een burgemeester, een pastoor of zoals in 
een andere gemeente het geval is aan een bekende zwerver, een ‘bijzonder’ persoon dus.
Waar het gaat om monumenten, opgericht bij het overlijden van kinderen, zijn er in Wehl 
slechts weinigen goed bewaard gebleven, reden temeer om die te behouden. De bedoeling 
was om de geselecteerde graven te beschermen door ze op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen. Ten gevolge van een aantal factoren, waaronder het samengaan van Wehl, 
Doetinchem en Gaanderen tot één gemeente, kon hier nog geen invulling aan worden gege-
ven.	Wel	werden	een	aantal	priestergraven	rond	2010	voorbeschermd,	hetgeen	betekent	dat	

ze op een verantwoorde wijze in stand moeten worden gehouden en niet mogen worden verplaatst. 

In Wehl is de zorg voor onze doden en nabestaanden op een hoog peil. Het kerkhof wordt door vrijwilligers schitterend onder-
houden en in geval van noodzakelijke ruiming wordt altijd na overleg te werk gegaan. In een aantal gevallen kon een bijzonder 
monument elders op het kerkhof worden geplaatst of, wat de voorkeur heeft, op de plaats blijven staan. Doordat een kerkhof 
aan moderne eisen van toegankelijkheid moet voldoen, is er bij sommige graven altijd een licht spanningsveld tussen behoud of 
niet, maar ook voor die gevallen is altijd een oplossing te vinden. 

Het moge duidelijk zijn dat de locatieraad van de St. Martinus, gezien hun specifieke kennis van de lokale 
omstandigheden, bij uitstek de bewaarder van het erfgoed moet zijn. Gezien de uitstekende overlegsituatie 
tussen de raad, de kerkhofbeheerder, de regiocontactpersoon van De Terebinth en de OVW is er een 
goed klimaat aanwezig voor het behoud van ons funerair erfgoed. 

Fatimadiensten 
Als Fatima Zorg houden wij sinds kort onze kerkdiensten in de kerk van Nieuw Wehl. Ik ben blij met deze verandering, omdat 
een kerkgebouw toch iets meer biedt, als het gaat om kerkdiensten, dan het zalencentrum/restaurant Banningshof op ons eigen 
terrein. Hoewel daar de diensten ook prima verliepen, heeft een dienst in een kerkgebouw toch een andere beleving. Wat dat is, 
dat is nog niet eens zo gemakkelijk uit te leggen.  Het is de sfeer, de omgeving, het feit dat de kerk er al generaties lang staat, dat 
een kerkgebouw open is voor iedereen, dat het bijzonder is om een kerkgebouw met hoge gewelven en hoge ramen binnen te 
gaan, dat het koorgezang goed tot haar recht kan komen… Voor de bewoners van Fatima is het ook helder, zij gaan naar de kerk 
en daar hoort ook een kerkgebouw bij.  Bij het voorgaan in de diensten sta ik zo weinig mogelijk op het liturgisch centrum.  Het 
gevaar bestaat dat er anders een te grote afstand is tussen bewoners en ik als voorganger. Ook het koor zit niet helemaal voorin 
in de kerk, maar naast de altaartafel.  Zo behouden ook de koorleden het contact met de bewoners.  In de diensten die wij nu 
hebben gevierd, hebben wij verschillende thema’s aan de hand gehad. Palmpasen, thema lente en het thema enthousiasme 
(Pinksteren). Deze laatste dienst was samen met pastoor Ben Aarsen en in deze Pinksterdienst ontving een bewoner ook de 
eerste communie. Als dank voor het ontvangen van de hostie ontving de pastoor meteen een paar spontane kussen van de com-
municant.  Vanwege de goede samenwerking tussen parochie en kerk, zijn dit soort vieringen mogelijk. De lijnen zijn kort en de 
hulp van de vrijwilligers van de kerk is van niet te onderschatten waarde. Zo maken de mensen van de parochie en de medewer-
kers van Fatima het mogelijk dat er diensten zijn voor cliënten die hier zichtbaar van genieten en er van alles aan beleven.

Anne Pier van der Meulen, pastor Fatima Zorg
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Verslag Triduüm 2012

Lampionoptocht t.g.v. Martinusfeest

Met als thema ‘In blij vertrouwen’, hebben wij dit jaar het 
Triduüm	gevierd	met	ongeveer	125	deelnemers	per	dag.	De	
eerste dag werd begonnen met een oecumenische viering 
waarin Dominee Annette Meltzer voorging. Zij ging in haar 
overweging dieper in op de lezingen van die dag waarin het 
ging over de zaaier die uitging om te zaaien en in blij vertrou-
wen hoopt dat het zaad in goede grond ontkiemt en opkomt, 
dus hier komt het al aan op vertrouwen. Daarna kwamen de 
dames Hoogerwerf en Wieskamp van de stichting Welcom 
Montferland ons uitleggen wat deze stichting inhoudt en 
wanneer er beroep op hen kan worden gedaan. Als afsluiting 
van de eerste dag was er de Mariaviering met traditionele 
liederen, gezongen door het Martinus dameskoor. Ontroe-
rend om te zien dat de deelnemers de voor hen zo bekende 
liederen geweldig meezongen.

De tweede dag ging Pastor Aarsen voor in de Eucharistievie-
ring en tijdens de inleiding later die dag gaf hij voorbeelden 

Op zaterdag 10 november vieren wij het feest van de H. Martinus, de patroonheilige van de 
Martinus- / Mariaparochie en ook van veel verenigingen in Didam. Ter gelegenheid hiervan houden we 
weer een lampionoptocht. Vanaf de Greffelkamp trekken we in een grote stoet met de lampionnen naar de Mariakerk, samen 
met	de	muziek	en	de	schutterij	St.	Martinus.	De	optocht	vertrekt	om	16.45	uur	vanaf	het	clubgebouw	van	St.	Martinus	aan	de	
Manhorstweg.	Natuurlijk	kun	je	ook	onderweg	aansluiten	met	je	lampion.	Aansluitend	aan	de	optocht	is	er	om	17.30	uur	een	
viering in de Mariakerk. De eerste plaatsen zullen worden gereserveerd voor de kinderen. De drumfanfare zal de viering opluiste-
ren. Na de viering is er voor alle kinderen een traktatie in het clubgebouw aan de Manhorstweg en worden ze vermaakt met een 
poppenkast. Loop je ook mee met de optocht, kom je ook? 

St. Maartenoptocht in Nieuw-Dijk
Het jeugdwerk en de werkgroep gezinsvieringen Nieuw-Dijk organiseren een St. Maartenoptocht op 
zaterdag 3 november.	Er	is	eerst	een	gezinsviering	om	19.00	uur	in	de	kerk	te	Nieuw-Dijk.	Hieraan	voorafgaand,	
om	18.30	uur,	wordt	een	rondgang	door	het	dorp	gemaakt	met	muziek	en	lampionnen.	We	hopen	op	veel	kinderen!

van ‘blij vertrouwen’ niet alleen in grootse dingen maar ook 
kleine dingen kunnen blij vertrouwen geven. Tijdens een 
moment van ontspanning werd er nog een verhaal verteld 
van een ‘stadsmeneerke’ die op safari ging. 

Het sluitingslof is altijd indrukwekkend. Ook hier weer tra-
ditionele gezangen, ditmaal door het Mariakoor gezongen 
en ook nu werd er weer massaal meegezongen. Met een 
aandenken aan deze dagen in de vorm van een kaart met de 
afbeelding van de zaaier  en mooie teksten, gingen alle deel-
nemers voldaan naar huis met het voornemen om volgend 
jaar zeker weer deel te nemen aan deze dagen. 

Vanaf deze plaats wil ik de koren bedanken voor hun zang 
tijdens de vieringen.

Namens de werkgroep Triduüm
Dini Kluitman
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Vrijwilligersdag Loil

Ingebruikname 
orgel Nieuw-Dijk

9	September	was	het	naast	monumentendag	en	ziekendag	
in Loil ook vrijwilligersdag. Een dag als dankjewel voor al het 
vrijwilligerswerk van afgelopen jaar. De dag startte met een 
gezongen woord- en communieviering waarin ‘effeta’ (stel 
je open) in woord en gebed centraal stond en hoe toepas-
selijk is dat voor het vrijwilligerswerk. Na de viering ging de 
dag met ongeveer honderd genodigde vrijwilligers achter 
de Loilse kerk verder. In een met bloemen mooi versierde 
tent konden de vrijwilligers gezellig bij elkaar zitten. Onder 
het genot van een kopje koffie werden de mensen van harte 
welkom geheten. In verband met de wisselingen in de loca-
tieraad werden de vrijwilligers geïnformeerd over de nieuwe 

Op	zaterdag	1	sep-
tember j.l. is het ge-
heel gerestaureerde 
orgel in de kerk van 
de geloofgemeen-
schap H. Antonius 
van Padua feestelijk 
in gebruik genomen. 

Tijdens de Eucharistieviering zegende pastoor Ben Aarsen 
het orgel in. Niet met wijwater, maar zoals dat hoort bij or-
gels, met wierrook. De kerkgangers konden daarna genieten 
van de fraaie klanken van het vernieuwde orgel. Wil Hoog-
straaten uit Doesburg, die de restauratie heeft uitgevoerd, 
vertelde over de geschiedenis en herkomst van het orgel. 
Ook ging hij in op wat er allemaal mis was met het orgel en 
hoe de langdurige restauratie is uitgevoerd.  En er was heel 
wat mis met het jankende orgel. De restauratie duurde pre-
cies een jaar. Het orgel werd bijna in zijn geheel uit elkaar ge-
haald. Talloze lekkages in het windsysteem werden hersteld, 
blaasbalgjes werden vernieuwd en de vervuilde onderdelen 
werden stofvrij gemaakt. Toen dat eenmaal gereed was werd 
het orgel opnieuw gestemd. Nu klinkt het weer als vanouds 
en de Nieuw-Dijkse geloofsgemeenschap is ontzettend blij 
en dankbaar dat het fraaie orgel, dat dateert uit het eind 
van	de	19e	eeuw,	voor	Nieuw-Dijk	behouden	is	gebleven.	
Als dank voor zijn inzet kreeg de heer Hoogstraaten een 
reischeque aangeboden. Na de dienst werden er nog enkele 
stukken voor orgel en trompet ten gehore gebracht en werd 
nog even nagepraat over het mooie eindresultaat.

samenstelling van de raad en over de 
voortgang van de bouwzaken en……. de kachel.  

Tijdens het borrelen werden de gasten verrast met een 
bezoek van Gabriël (Bert Arendsen) en Maria (Ria Beursken). 
Maria, patrones van onze geloofsgemeenschap, presenteerde 
zich als een sterke vrouw, ook in de ‘nieuwe’ Gabriël-parochie.  
Ze wist Gabriël op een ludieke manier goed te vertellen wat 
er volgens haar wel en niet kon. Tot dan toe zat iedereen op 
zijn plek, maar dat veranderde toen het bekende woordspel 
van het televisieprogramma ‘jongens tegen de meisjes’ werd 
gespeeld. Fanatiek werd in verschillende teams gestreden 
om het meeste aantal woorden binnen twee minuten te 
formeren. Uiteindelijk mocht het winnende team het inmid-
dels klaargezette koud en warm buffet openen. Het smaakte 
voortreffelijk!

Na het eten, zo rond de klok van drie, werd iedereen nog-
maals bedankt voor het vele vrijwilligerswerk. Met een aantal 
achtergebleven vrijwilligers werd er tot slot opgeruimd 
en kon rond half vijf worden teruggekeken op een zeer 
geslaagde dag!

FAMILIE BERICHTEN TOT 1 OKTOBER

Gedoopt
Silke van den Borne, St. Josephstraat 26
Jasper	Nijsten,	Kribbe	19
Ruud	Bolder,	Crocusstraat	14
Ties	van	Dulmen,	Past.	Indenstraat	28
Bart	Damen,	Liemersweg	28
Tess	en	Fenne	te	Raay,	Veldstraat	65
Hugo-Gerben Leferink, De Eik 60
Pleun Kraus, Burgerwaard 36 
Marit	van	Zetten,	De	Eik	75
Djenna Weyenborg, Muurbloemstraat 6

Overleden
Didam
Dini	van	den	Berg-ter	Voert		66	jr.,	De	Els	45
Frank	Reintjes		47	jr.,	Smallestraat	37a	
Mies	Sanders-Egberts		92	jr.,	Dijksestraat	11
Gert	Hubers		76	jr.,	Verheystraat	63
Bertus	Tomassen		75	jr.,	De	Plataan	102
Jo	Driessen-van	Wessel		78	jr.,	Gruttostraat	31
Bernard	van	de	Berg		77	jr.,	Lockhorststraat		5-24
Alie	Peelen-Berendsen		68	jr.,	Julianastraat	38
Henriëtte	Bolder-Lenders		79	jr.,	Wilhelminastraat	41-5
Loil
Marie	Tiemessen-Peters		91	jr.,	Tesma	69
Nieuw- Dijk
Theo	Polman		81	jr.,	Melderstraat	15
Jan Harmsen  60 jr., Smallestraat 3
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Heeft u het al gezien?
Sinds	27	juni	is	de	buitengevel	van	de	
uitbreiding van het Parochiecentrum in Didam, 
aan de zuidzijde verfraaid met een glasmozaïek. Dit mozaïek 
bestaande uit ingelegde glas-stukken, voorstellende de: 

Beeltenis van Maria, 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
 
Het is een geschenk van één van onze overleden parochi-
anen van de Geloofsgemeenschap Martinus Maria Didam , 
hetgeen mede een blijvende herinnering zal zijn. 
Als je in de gelegenheid bent, neem eens even een kijkje, het 
is de moeite waard. 

Locatieraad Didam
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Allerzielenviering 

Inter-active oecumenische 
viering Zeddam

U bent gewend dat met Allerzielen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar in het parochieblad staan ver-
meld. Dit jaar vullen we dit op een andere manier in. 
Tijdens de Allerzielenviering in onze kerken wordt een gedachtenisprentje uitgereikt  waarop alle namen staan vermeld. In 
Loil	en	Nieuw-Dijk	is	de	viering	om	19.00u,	en	in	Didam	om	09.00u	’s	morgens	en	’s	avonds	om	18.00u	en	19.45u.

Na 2 november is het gedachtenisprentje alsnog te verkrijgen bij het secretariaat. 

Op	zondag	28	oktober	is	er	om	10.00	uur	in	de	Protestantse	kerk	in	Zeddam	een	oecumenische	viering	met	als	thema	een	
gezondheidsproject in de Filippijnen van de Apostles in Contemporary Times (ACT). Sister Yonni van de ACT is een RK zus-
ter die werkzaam is onder de allerarmsten in de Filippijnen. Zij zal via een rechtstreekse skype-verbinding tijdens de viering 
reageren op deze actie van de Protestantse gemeente en de RK parochie in Zeddam en ’s-Heerenberg. Diaken Theo van 
Loon heeft daar 30 jaar gewerkt en zal in de viering de situatie op de Filippijnen toelichten.
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Pastorie St. Martinus Beek-Loerbeek 
gemeentelijk monument 2012

Nieuw rooster

De oudheidkundige vereniging Didam (OVD) en de 
Heemkundekring Bergh (HKB)worden jaarlijks door de 
gemeente Montferland in de gelegenheid gesteld om een 
pand met een prijs te onderscheiden.  Deze prijs bestaat uit 
een	geldbedrag	van	€	1.500,-,	de	oorkonde,	een	prachtige	
pentekening vervaardigd door kunstenaar Nol Schrijvers, 
en het gemeentelijk monumentenschildje.

In het bijzijn van (oud) vrijwilligers en belangstellenden, 
is	op	9	september,	Monumentendag,	deze	prijs		door	burge-
meester I. Leppink van de gemeente Montferland uitgereikt 
aan de locatieraad van de geloofsgemeenschap Sint Marti-
nus Beek-Loerbeek. De hierbij behorende oorkonde werd 
uitgereikt aan de heer Tonnie Roes, als dank voor zijn grote 
inzet als gebouwenbeheerder.

De burgemeester sprak haar dank uit aan de vele vrijwilligers 
die het mogelijk maken om deze prachtige pastorie in goede 
staat te houden. Wethouder Tanja Loeff overhandigde de 
locatieraad het allereerste nieuwe monumenten-informatie-
bord, welke in de gemeente Montferland geplaatst gaan wor-
den. Voor de tekening en de oorkonde zal een mooie plek in 
de pastorie worden gezocht.  Het monumentenschildje en 
het informatiebord worden buiten geplaatst. 

Het	uit	1928	daterende	pand	is	uiteindelijk	gekozen	om	de	
bijna authentieke staat waarin het verkeert.  Ook zijn in het 
pand nog staaltjes van vakmanschap te ontdekken: bouw-
kundig, onderhoud en schilderwerk. 

Vanaf het begin van de advent zal het rooster voor de weekendviering een nieuwe invulling krijgen. Dit heeft te maken 
met	het	beleidsstuk	uit	februari	2011	van	onze	kardinaal.	Het	was	het	afgelopen	jaar	aanleiding	voor	gesprekken	in	de	
geloofsgemeenschappen met betrokkenen (vrijwilligers en kerkgangers) bij de liturgie. De zorg om hoe kerk te zijn nu en 
in de toekomst is daarbij gedeeld. Wensen zijn geuit, beperkingen zijn genoemd. Het team en bestuur zijn er mee aan de 
slag gegaan en hebben een rooster gemaakt dat inmiddels met de locatieraden en pastoraatsgroepen is besproken. In 
oktober en november zal het nader toegelicht worden in de gesprekken na de viering. Samengevat komt het er op neer dat: 
Elke	zondag	is	er	om	11.00u	in	Didam	een	eucharistieviering.	In	Beek	en	Wehl	zijn	drie	vieringen	in	de	maand.	De	andere	
geloofsgemeenschappen gaan naar twee vieringen per maand. De veel geuite wens om elkaar na de viering nog te kunnen 
ontmoeten heeft er toe geleid dat we nog in gesprek zijn over op welke termijn de vieringtijden zullen worden aangepast. 
Het	zal	op	termijn	worden:	zaterdag	18.30u	en	zondag	10.00u.

Pastoraal team en bestuur

De locatieraad van de geloofsgemeenschap 
Sint Martinus Beek-Loerbeek

Middag voor ouderen 
en alleenstaanden
Op	12	december	is	er	’s-middags	in	de	Emmauskerk	een	middag	voor	ouderen	en	alleenstaanden	uit	de	geloofsgemeen-
schappen van Stokkum, ’s-Heerenberg, Lengel en Zeddam. We beginnen met een viering met vervolgens een ontspannend 
programma, aangevuld met een drankje. We nodigen u uit om deel te nemen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van 
de geloofsgemeenschap.

Een pand om zuinig op te zijn! Waar het 
vroeger vanzelfsprekend was dat er een priester 
n een pastorie woonde, is de pastorie in deze tijd in de 
meeste plaatsen een parochiecentrum geworden, waar 
mensen terecht kunnen met hun vragen, waar ruimte is voor 
vreugde en verdriet.

Na de uitreiking was er met veel vrijwilligers een gezellig 
samenzijn in de tuin van de pastorie en was er gelegenheid  
om de pastorie te bekijken.
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Op zaterdag 15 september vond	de	eerste	jeugdkorendag	van	de	Heilige	Gabriël	Parochie	plaats.	Meer	dan	50	kinderen	namen	
in en rondom de Sint Martinuskerk in Beek deel aan een programma vol muziek, activiteiten en ontmoeting.

Het gekozen thema ‘Wereldwijs’ kwam al direct tot uiting bij binnenkomst. Het maakte dan ook niet uit of je in Stokkum, Nieuw-
Dijk, Beek of Zeddam zong, je werd in verschillende groepen verdeeld en aan een land gekoppeld. Na een eerste kennismaking 
was het tijd om te gaan zingen. Voor deze dag zijn er enkele liedjes in het thema uitgezocht: ‘Je wereld delen’, ‘Wave over de 
wereld’ of bijvoorbeeld ‘We doen het samen’, maar het was alsof deze liedjes al jaren op het repertoire stonden! Binnen een uur 
waren alle acht liedjes ingestudeerd en was het tijd voor een welverdiende pauze. Voordat deze kon beginnen, moest natuurlijk 
nog wel even alle energie eruit met een activiteit die normaal gesproken alleen in het weiland wordt uitgevoerd…

Het was tijd om de puntjes op de i te zetten en de laatste taken voor de viering te verdelen. Terwijl iedereen zich vervolgens 
tegoed deed aan een lekker frietje en nog enkele wereldse activiteiten, werd de laatste hand gelegd aan een hele technische 
installatie op en rond het altaar. Want wat daar allemaal verscheen, was voor iedereen nog een groot raadsel! Echter zou dat snel 
duidelijk worden tijdens de speciale viering.  

Nadat de rook was opgetrokken bleek er een ruimtevoertuig te zijn geland. Kwistiek en Myrtak kwamen tijdens hun ruimtereis 
de aarde tegen en besloten hier een kijkje te nemen. In Nederland zagen ze spelende kinderen, maar ook vieze auto’s. In Brazilië 
ontmoeten ze daarentegen een arm meisje dat in een sloppenwijk woonde. Veel verschillen op één wereld. Toch wisten Kwistiek 
en Myrtak samen met de vele zangers en zangeressen daar wel raad mee! Het werd een schitterende viering vol met zang, video-
beelden, verhalen en theater. Maar ook een boodschap: Elk volk heeft zijn eigen taal en gewoonten, maar alleen samen kunnen 
we van onze wereld een kleurrijk geheel maken waar iedereen zichzelf mag zijn. Zoals ook het thema luidt, wees wereldwijs.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag die volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen. Tot slot willen wij graag nog 
een leuk momentje met u delen: “Heb jij een pen?” vroeg een van de jongens. “Hoezo?” “Dan kan ik het Hyves adres van die andere 
meisjes van mijn groepje opschrijven.”

Opgave Eerste Communie 2013 
sluit 15 november!
In deze periode (oktober-begin november) worden de kinderen van groep 
4 via de scholen uitgenodigd om zich aan te melden voor de Eerste Heilige 
Communie.		De	aanmelding	sluit	voor	alle	geloofsgemeenschappen	op	15	
november	2012.		Zit	uw	kind	niet	op	de	reguliere	basisschool,	of	heeft	u	
om andere redenen geen brief ontvangen dan kunt u uw kind rechtstreeks 
aanmelden bij het lokale parochiesecretariaat. De Eerste Heilige Communie 
wordt in de verschillende gemeenschappen van de parochie H. Gabriël ge-
vierd in de maand april. N.b. Vanwege de complexe planning en het bestellen 
van	de	materialen	worden	aanmeldingen	na	15	november	doorgeschoven	
naar het volgende jaar!

Pastor Carmianne Verrips en pastor Margot Dijkman.



De	Gabriël			•			Oktober	2012										13

Een terugblik bij een 50-jarig jubileum
Na mijn werk op het Missie-College ‘Sparrendaal’ in Vught heb ik dertig jaar als missionaris mogen werken in Haïti, dat tot 
de serie ‘armste landen van onze wereld’ behoort. Toen ik voor de eerste keer naar de missie vertrok, dat was op 2 februari 
1972,  ben ik in een atlas gaan zoeken waar Haïti nu precies gelegen was. Het is ook zo’ n klein land, nog een stuk kleiner 
dan Nederland. Het ligt in het Caraïbisch gebied, ten oosten van Cuba. Het is nadat het door Columbus in 1492 was ontdekt, 
gedurende meer dan 3 eeuwen uitgebuit door Spaanse en Franse kolonisten. Door deze kolonisatie werd Haïti door de blanke 
overheersers arm gemaakt en het is ook arm gebleven! 

Gedurende die dertig jaren heb ik op diverse gebieden ge-
wekt. Zo was ik werkzaam in de parochiepastoraal, hield me 
bezig met het uitgeven van een maandblad in het Creools, 
de landeigen taal van Haïti, nam deel aan het bestuur van de 
missionarissen van Scheut in dat gebied, deed ook werk in 
de gezondheidssector door projecten rond drinkwatervoor-
ziening op te zetten, landbouwcoöperaties op te richten en 
door mede te werken aan het bestrijden van Aids. 

Wat er aan blijvende resultaten van dit missiewerk overblijft, 
is moeilijk te zeggen. Een missionaris moet leren om taken 
over te geven aan het volk in de hoop dat de ontwikkeling 
verder kan gaan; de vorming en bewustmaking van het volk 
is daar de beste garantie voor. Want de rol en de taak van 
een missionaris is niet om blijvend aanwezig te blijven en 
leiding te geven; uiteindelijk moet het volk het zelf doen, 
want missionarissen zijn gezondenen die na een tijd weer 
verder trekken naar andere plaatsen of een andere opdracht 
proberen te vervullen.

Toen het werk in Haïti te zwaar voor me werd en ik intussen 
68	jaar	was	geworden,	vond	ik	dat	de	tijd	gekomen	was	om	
afscheid te nemen van het volk van Haïti en terug te keren 
naar	Nederland.	Dat	gebeurde	begin	2005.	Intussen	zijn	
er	zeven	jaren	voorbij	gegaan	en	het	is	2012.	Ik	kan	nu	in	
mijn	leven	al	ver	achteruit	kijken	want	ik	ben	dit	jaar	50	jaar	
priester en missionaris. Haïti blijft een belangrijk stuk van 
mijn leven. Onlangs kreeg ik omwille van dit ‘jubileum’ een 
terugreis naar Haïti aangeboden. Dat was voor mij een kans 
om weer parochianen en vrienden van Haïti terug te zien. 
Ook was het een gelegenheid om te zien hoe het land er 
voor staat in deze tijd van economische crisis die vooral ook 

de armen en kanslozen in onze wereld treft (denk maar aan 
de gelden voor de ontwikkelingshulp die in Nederland dras-
tisch	zijn	ingekrompen).	Bovendien	werd	Haïti	in	januari	2010	
getroffen door een uiterst zware aardbeving die naast grote 
vernielingen in de hoofdstad Port-au-Prince en de wijde 
omgeving, ook vele mensenlevens kostte: de schattingen 
lopen op tot 300.000 doden en daarnaast talloze gewonden 
en blijvend gehandicapten.

Tijdens mijn verblijf in Haïti merkte ik dat de sporen van de 
aardbeving nog op heel wat plekken te zien zijn, maar ook is 
er weer opgebouwd. Wat me daarbij het meeste opviel is dat 
juist de kleine man en vrouw niet ontmoedigd waren door 
de zware strijd om te blijven overleven te midden van allerlei 
ellende: zij zijn blijven strijden voor het welzijn van hun kin-
deren en hun familie. Het volk van Haïti heeft wederom aan-
getoond dat de armen weten op te komen voor hun familie 
en ook solidair kunnen zijn jegens anderen; de een helpt de 
ander. Heb jij vandaag te eten, dan deel je mee met mij die 
vandaag niets heeft en morgen kun jij weer bij mij komen, 
als ik er weer wat beter voor sta. En de grote kracht van het 
volk komt ook voort uit het vertrouwen dat zij hebben in God 
die de armen bijstaat en niet in de steek laat.  Zij putten hun 
kracht uit God die sterk is: ‘Bondye kapab’ (God is krachtig).
Als je er voor voelt om de Haïtianen verder op weg te helpen 
om de crisis  boven te komen, kun je nog een gift overmaken 
op	banknr.	1068614	op	naam	van	Vereniging	van	de	Mis-
sionarissen van Sparrendaal, o.v.v. Henk Kaal, voor de noden 
van Haïti.

Henk Kaal
Missionaris van Scheut 
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Parochiereis Rome/Assisi               
(V an 8 tot 18 mei 2012, 33 mensen gaan samen op stap naar de ‘eeuwige stad’, ieder met een eigen motief, heel verschillend 
en toch zo dicht bij elkaar)

Eind vorig jaar viel mijn oog op een artikeltje in een lokaal 
krantje waarin aangegeven werd dat er vanuit de parochie 
van de H. Gabriël een reis naar Rome en Assisi georgani-
seerd	zou	worden.	In	2010	was	ik	al	eens	heel	kort	in	Rome	
en Assisi geweest tijdens een georganiseerde rondreis door 
Italië. Toen al had ik mij voorgenomen om snel eens terug te 
komen om alles eens wat beter te kunnen bekijken. Na het 
lezen van het krantenartikeltje was voor mij al snel duidelijk 
dat dit een uitgelezen kans was om dat voornemen om te 
zetten in daden. Na het ontvangen van het reisprogramma 
en het bezoeken van een voorlichtingsbijeenkomst wist ik 
het zeker, ik ga mee. Dan begint de tijd van ‘er naar toe leven’, 
in januari lijkt mei nog zo ver weg, maar voor je het weet is 
de	dag	van	vertrek	aangebroken.	Op	8	mei	was	het	dan	ook	
zover, eerst met de bus naar het vliegveld van Düsseldorf 
vanwaar onze reis zou starten. Voor sommigen was het 
de luchtdoop en ook best een beetje spannend. Na twee 
uurtjes vliegen de aankomst op het vliegveld van Rome om 
vervolgens met de bus naar ons hotel ‘Casa tra noi’ (ons huis) 
gebracht te worden. Een eenvoudig maar goed hotel op 
20 minuten loopafstand van het Vaticaan. Dezelfde avond 
nog met een aantal medereizigers naar het St.Pietersplein 
geweest om alvast de sfeer op te snuiven. We zouden er nog 
diverse keren terug komen. Theo Reuling, die als reisleider 
fungeerde, had samen met de touroperator een gevarieerd 
programma samengesteld. Natuurlijk het bezichtigen van 

de vier grote basilieken, St. Pieter, Sancta Maria Maggiore, 
St. Jan van Lateranen en Paulus buiten de muren. Daarnaast 
zijn er nog ontelbare historische gebouwen, Colosseum, 
Forum Romanum, enzovoort, te veel om op te noemen. Onze 
vaste gids in Rome, diaken Kees van Duin, wist ons er, op een 
pakkende manier, veel over te vertellen. Gelukkig was er ook 
regelmatig een rustmoment dat een ieder kon invullen naar 
eigen inzicht. Dat dit geen overbodige luxe was kunnen de 
meesten van de deelnemers beamen, soms kreeg je even te 
veel impressies te verwerken. Natuurlijk mag je de wekelijkse 
audiëntie bij de paus op het St. Pietersplein niet missen, we 
kregen hem zelfs op slechts een paar meter afstand ‘in het 
wild’ te zien. Op zondag, Moederdag, de eucharistie in de 
kerk van de Friezen gevierd waarin Theo als diaken mee voor-
ging, en de lectoren en zelfs een gelegenheidskoortje uit ons 
reisgezelschap werden gerekruteerd om de viering luister bij 
te	zetten	(kijk	eens	op	www.friezenkerk.nl	en	klik	op	13	mei	
2012).	De	dagen	vliegen	voorbij	en	voor	je	het	weet	is	het	al	
weer tijd om afscheid van Rome te nemen. Met de bus naar 
Assisi waar de rust weldadig over je heen komt na het altijd 
drukke en hectische Rome. Assisi is een historisch plaatsje 
waar	het	lijkt	of	er	geen	gebouw	jonger	is	dan	500	jaar	(en	
misschien is dat ook wel zo). Het  ligt tegen een heuvel aan 
en vanuit mijn hotelkamer was er een adembenemend 
uitzicht over de vallei, zowel overdag als bij nacht. Assisi is de 
geboorteplaats van de H. Franciscus en hij is er ook begraven 
net als de H. Clara. Theo was hier helemaal in zijn element, 
met overgave wist hij ons vele wetenswaardigheden van 
Franciscus en Clara te vertellen. Ook in Assisi werden we door 
een gids langs de vele bezienswaardigheden gevoerd. Daags 
na Hemelvaart, wat geen feestdag is in Italië, was het tijd om 
huiswaarts te keren. En zoals het hoort (vind ik) hadden de 
meesten daar ook wel weer zin in. Na een voorspoedige te-
rugreis konden we terugzien op een zeer geslaagde reis waar 
het	weer,	veel	zon	en	tussen	de	25	en	30	graden	C,	zeker	zijn	
steentje aan had bijgedragen. Dank aan alle medereizigers, 
uw gezelschap was het meest waardevolle aan deze reis.

Willibrord Kluitman
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Aflaten verdienen

Opschöttelingen waren we. Teenagers of pubers beston-
den nog niet, die werden pas later uitgevonden.
Maar een hangplek hadden we al wel. Dat was elk jaar 
met Allerzielen op 2 november. We gingen dan aflaten 
verdienen. Er was een kerkelijk decreet waarin bepaald 
was dat je elke keer als je de kerk bezocht en daar 6 
Onzevaders en 6 Weesgegroeten met nog 6x Eer aan 
de Vader bad, je een aflaat verdiende waarmee een ziel 
in het vagevuur wat eerder de straf had uitgediend en 
daarmee wat vlugger in de hemel kwam. Daarmee kon 
je dus de overleden familieleden of buurtgenoten een 
grote dienst bewijzen. Je moest wel steeds tussendoor 
de kerk verlaten, omdat anders de aflaat niet telde. Zo-
doende kwam je nogal wat leeftijdgenoten tegen op het 
kerkplein en werd dit een echte hangplek. Niet dat er 
wat ondeugends gebeurde, daar zorgden de aanwezige 
volwassenen wel voor.
Maar het was wel zo, dat er veel jeugd aanwezig was. 
Aangezien in die tijd jongens en meisjes veelal geschei-
den werden opgevoed op aparte scholen en de jongens 
op voetbal en de meisjes op handbal zaten, was het daar 
toch wel een spannende bezigheid.
Veel later heb ik nog wel eens gedacht dat we wel een 
oneigenlijk gebruik maakten van de regel ” zo dikwijls 
je de kerk bezoekt” we deden niet anders dan erin en er 
uitgaan en dat ook de hemel verschrikkelijk veel over-
uren  moest draaien om de stand van de aflaten voor 
elke ziel in het vagevuur bij te houden. In mijn herinne-
ring is het aflaten verdienen zomaar opgehouden, nog 
voor het Vaticaans concilie.

Het was, achteraf bezien toch wel een erg individuele 
bezigheid. Iedereen was bezig met zijn eigen zielen.
Als we dit vergelijken met de Allerzielenviering van 
tegenwoordig, waarbij we als geloofsgemeenschap op 
een passende wijze allen herdenken die ons ontvallen 
zijn, dan lijkt me dit toch beter.

Derk

Het is een mooie traditie geworden in Didam: oecumenische 
vesperdiensten	op	de	4	adventzondagen:	dit	jaar	op	2,	9,	16	
en	23	december	in	de	protestantse	kerk,	aanvang	17.00	uur.	
Een half uur zingen, bijbellezen, meditatie en stilte, rustpunt 
in een drukke tijd. Het thema dit jaar is: Roep om Nabijheid. 
Uitgangspunt vormen vier prachtige psalmbewerkingen van 
Huub Oosterhuis, die gelezen en/of gezongen worden, en 
vergeleken met de tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling. Het 
oecumenisch koor zal medewerking verlenen. De oecumeni-
sche taakgroep nodigt u van harte uit deze diensten met ons 
mee te vieren.

Ter	afsluiting	van	het	seizoen	2011	/	2012	van	onze	katholie-
ke jongerengroep, hebben wij een gezellige middag /avond 
beleefd. Om alvast in de stemming van de wereld jongeren 
dagen in Rio de Janeiro te komen zijn we gaan salsa dansen, 
met als afsluiting Tapas eten. We zijn zoals altijd begonnen 
bij pastoor Aarsen in Nieuw-Dijk, dit keer alleen niet met de 
gebruikelijke thee en koffie, maar met een echte fruitcocktail 
(zonder alcohol hoor!). Vervolgens met zijn allen richting 
de Revolutie in Zevenaar voor onze eerste salsa-les. Zo leer 
je elkaar eens van een andere kant kennen, er stonden een 
paar heuse dansers en danseressen op. Na een uurtje flink 
zwoegen en zweten, hadden we wel een hapje verdient. 
Gelukkig kan je bij de Revolutie ook prima Tapas eten, wat 
wij dan ook hebben gedaan. Onder het genot van een hapje 
en een drankje hebben we het afgelopen seizoen besproken, 
wat hebben we allemaal zoal gedaan? Gesproken over het 
geloof in thema’s:  symboliek, heiligen en vraag maar raak. 
Maar we hebben ook deel genomen aan de heropening van 
het eucharistisch centrum in  Didam, de paaswake in Nieuw 
Dijk, en natuurlijk alle activiteiten van het Bisdom. Het was 
een heel leuk en inspirerend jaar. En volgend jaar? Wij gaan 
op weg naar de wereld jongeren dagen in Rio de Janeiro die 
in	de	zomer	van	2013	plaats	zal	vinden.	Het	wordt	een	dure	
reis, dus moet er geld in gezameld worden. We hebben al bij 
Didam op Stelten gestaan, en een sponsorfietstocht gehad in 
september. Er zijn ook nog andere plannen in de maak, dus u 
zult komend jaar nog voldoende van ons horen! 

De jongeren van KJ actief

KJ actief

In december vieren we 
weer adventvespers
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Pastoor Nollen 90 jaar en 
45 jaar in Stokkum
Niet in het weekend, maar op de eigenlijke dag, woensdag 19 september, vierde Pastoor Nollen samen met de parochianen 
van de St. Suitbertusparochiegemeenschap, deze bijzondere gebeurtenissen. ‘s Avonds om 19.00 uur werd door hem de 
Eucharistie gevierd met als thema: ‘Mens voor de mensen’. Met velen waren we samen. De koren Internos en For Joy verzorg-
den de gezangen. Pastoor Nollen is een groot Mariavereerder, daarom werden er ook verschillende Marialiederen samen 
gezongen. 

	  

Wij dankten en vierden zijn 
verjaardag en zijn priester-
schap, waarin hij met Jezus als 
inspirerende kracht getuigt 
van Gods liefde. Een goede 
herder	die	met	hart	en	ziel	45	
jaar bij wijze van spreken, dag 
en nacht voor ons klaar stond 
en nog steeds staat. De jonge-
ren van de K.W.J., waarvoor de 
pastoor altijd een warm hart 
heeft, droegen hun steentje 
bij in de viering.
Pastoor Aarsen was door 

ziekte verhinderd en werd vervangen door Pastor Margot 
Dijkman. Na de H. Mis bracht het 
St. Oswaldusgilde en Harmonie Volharding hulde aan de 
jubilaris	en	werd	het	vaandel	gezwaaid.	Net	als	45	jaar	
geleden toen hij werd ingehaald, droeg de pastoor een 
zwarte toog, priesterboord en bonnet.

Tot zijn grote verrassing had een parochiaan – als bijzon-
dere geste – gezorgd voor een draaiorgel. De pastoor is een 

bijzonder liefhebber hiervan. In de feestelijk aangeklede 
Gildezaal kwamen velen om de Pastoor te feliciteren en te 
danken voor wat hij voor hen persoonlijk en voor Stokkum 
betekent. Jan Snijders sprak als voorzitter van Internos sym-
pathieke en waardevolle woorden. Pastor Margot Dijkman 
prees de pastoor om zijn wijsheid waarmee hij haar en vele 
anderen inspireerde. De voorzitter en Prins van carnavals-
vereniging  de Leertrekkers brachten op en humoristische 
wijze hun band met de Pastoor naar voren. De voorzitter van 
de locatieraad Frank Wissink belichtte in zijn woord ook de 
veelzijdigheid van de pastoor. Ad van Aalst bood namens de 
parochianen	het	parochiecadeau	aan:	een	relax	stoel	en	50	
flessen ‘Nollen-wijn’. Op het etiket een mooie afbeelding van 
de jubilaris zelf. 

Als laatste nam Pastoor Nollen zelf het woord om zijn dank 
uit te spreken voor dit mooie feest, maar ook voor al die 
mooie jaren dat hij in Stokkum pastoor mocht zijn. Hij ver-
telde, aan de aandachtige toehoorders, nog een stukje van 
zijn boeiende levensgeschiedenis. We mogen als parochiege-
meenschap met dankbaarheid terugzien op een sfeervolle, 
spontane en gezellige avond.

Vieren van het sacrament 
van het Vormsel 2012 
Na	de	schoolvakantie	zijn	in	de	gemeenschappen	van	onze	parochie	de	voorbereidingen	van	start	gegaan.	Zo’n	150	kandi-
daten zijn dit jaar aangemeld. In de voorbereiding komen ze bij elkaar in gastoudergroepen. Het is een bijzondere manier 
om als jeugd en volwassenen bij iemand thuis samen aan de hand van het werkboek te spreken over geloof en leven. 
Samen spreken over wie jou vormt, wat jou vormt, wat je nodig hebt om te groeien. Doordat de gastoudergroepen klein 
zijn kan ieder in het gesprek aan bod komen en is er ruimte in te gaan op wat er op dat moment leeft.
Vormsel gaat over de gave van de heilige Geest. Die kan voelbaar of zichtbaar worden op elk moment en in elke situatie dat 
mensen vanuit geloof dingen beleven of doen, dus ook in de gastoudergroepen. Vanuit de gedachte dat geloven ook doen 
is, doen de a.s. vormelingen ook een diaconale activiteit. In het ‘rondje kerk’ maken de kandidaten met ouder(s) kennis met 
vrijwilligers van de parochie.

Dat de heilige Geest een persoonlijk gave voor ons als gelovigen is mogen we dan in november op bijzondere wijze vieren 
met de toediening van het vormsel.
De vieringen zijn:
Zaterdag	17	november	18.00	uur	Oswalduskerk	Zeddam-	samen	met	Lengel,	’s-Heerenberg,	Braamt,	Stokkum;
Zondag	18	november	10.30	uur	Martinuskerk	Wehl-	samen	met	Kilder	en	Nieuw	Wehl	
Zaterdag	24	november	18.00	uur	Mariakerk	Didam-	samen	met	Nieuw-Dijk
Zondag	25	november	9.30	uur	Mariakerk	Didam-	samen	met	Beek
Zondag	25	november	11.30	uur	Mariakerk	Didam	–samen	met	Loil
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ROOSTER WEEKENDVIERINGEN  2012 CLuSTER 1    
     
DATuM LENGEL ‘S-HEERENBERG STOKKuM ZEDDAM
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
2012 Emmaus H. Pancratius H. Suitbertus  H. Oswaldus

27.10 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 ----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
28.10	 10.30	u.	Communieviering	 	-----	 10.30	u.	Eucharistieviering	 10.00	u.	Oecumenische
 tent schutterij   Pastor Nollen viering in Protestantse kerk
zondag Diaken Reuling   
    

01.11 09.00	u.	Eucharistieviering	 09.00	u.	Eucharistieviering	 	 09.00	u.	Eucharistieviering
Donderdag Em. deken Hendriksen Em. deken Hendriksen  Em. deken Hendriksen
Allerheiligen in Didam in Didam  in Didam

02.11 18.00	u.	Gebedsviering		 19.30	u.	Gebedsviering	 19.00	u.	Gebedsviering
Vrijdag Allerzielen  Allerzielen  Allerzielen  ----
Allerzielen Werkgroep en  Werkgroep en Pastor Nollen
 Past.werkster Verrips Past.werkster Verrips  
 Emmauskoor Pancratiuskoor  

03.11	 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 -----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
04.11 ----- 09.30	u.	Communieviering	 10.30	u.	Eucharistieviering	 11.00	u.	Gebedsviering	
zondag  Past. werkster C. Verrips Pastor Nollen Allerzielen
	 	 	 15.30	u	Dodenherdenking	 Diaken	Reuling	en
   Pastor Nollen Werkgroep
  Pancratiuskoor   Dames en Herenkoor
    
10.11 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 -----
zaterdag   Pastor Nollen   
    
11.11 09.30	u.	Communieviering	 -----	 10.30	u.	Eucharistieviering	 11.00	u.	Communieviering
zondag Past.werkster Verrips  Pastor Nollen  Past.werkster  C. Verrips
 Emmauskoor   Dames en Herenkoor

17.11 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 18.00	u.	Eucharistieviering
zaterdag   Pastor Nollen   Toediening H. Vormsel
	 	 	 	 Vicaris	Cornelissen	+		
    Past.werkster Verrips
    Jeugdkoor 

18.11 -----	 09.30	u.	Communieviering	 10.30	u.	Eucharistieviering	 -----
zondag  Diaken Reuling Pastor Nollen  
  Pancratiuskoor  

24.11 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 -----
zaterdag   Pastor Nollen  
    
25.11 09.30	u.	Communieviering	 -----	 10.30	u.	Eucharistieviering	 11.00	u.	Eucharistieviering
zondag Werkgroep: P. Janssen  Pastor Nollen  Em. deken Hendriksen
 Emmauskoor    Dames en Herenkoor

01.12	 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 -----
Zaterdag   Pastor Nollen  
Advent     

02.12 -----	 09.30	u.	Communieviering		 10.30	u.	.Eucharistieviering	 11.00	u.	Gebedsviering
zondag  Past.werkster Dijkman Pastor Nollen 
  Pancratiuskoor  Jeugdkoor 

08.12 -----	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 -----
zaterdag   Pastor Nollen 
    

09.12 09.30	u.	Communieviering	 -----	 10.30	u.	.Eucharistieviering	 11.00	u.	Communieviering
zondag Past.werkster Verrips  Pastor Nollen  Past.werkster Verrips
 Emmauskoor   Dames en Herenkoor
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ROOSTER VIERINGEN 2012 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
2012    

27.10 19.00	u.	Communieviering		 -----	 19.00	u.	Communieviering		 -----
zaterdag Diaken Reuling  Past.werkster  Dijkman 
   Voorbereidingsviering Vormsel  
   Sam Sam  
 Herenkoor Martinus   

28.10 -----	 09.30	u.	Communieviering		 -----	 11.00	u.	Communieviering	
zondag  Past.werkster  Dijkman  Past.werkster Dijkman
  Voorbereidingsviering  Voorbereidingsviering 
  Vormsel  Vormsel
    Kinderkoor Eigenwijz

01.11 09.00	u.	Eucharistieviering	 Zie	Didam	 Zie	Didam	 Zie	Didam
Donderdag Em. deken Hendriksen   
Allerheiligen Mariakoor   

02.11 09.00	u.	Communieviering	 19.00	u.	Gebedsviering	 19.00	u.	Gebedsviering	 19.00	u.	Gebedsviering
Vrijdag Diaken Reuling Werkgroep  Werkgroep  Werkgroep  en
Allerzielen Herenkoor Martinus en Past.werkster  Dijkman  en Diaken Reuling G. Hendriksen
	 18.00	u.	Gebedsviering	 	 	
 Werkgroep    
 Mariakoor   
	 19.45	u.	Gebedsviering	 	 	
 Werkgroep    
 Different Generations Gemengd koor  Gemengd koor  Gemengd koor

03.11 -----		 -----	 19.00	u.	Gebedsviering	 -----
zaterdag   Gezinsviering St. Maarten  
   Werkgroep 
   Sam Sam  

04.11 11.00	u.	Eucharistieviering	 09.30	u.	Communieviering		 -----	 -----
zondag Em. deken H.  v. Merm Past.werkster  Dijkman  
 Mariakoor Gemengd koor  

10.11 17.30	u.	Gebedsviering		 -----	 -----	 -----
zaterdag Diaken Reuling   
 Martinusfeest    
 Drumfanfare   

11.11	 11.00	u.	Communieviering	 09.30	u.	Communieviering		 -----	 11.00	u.	Communieviering
zondag Past.werkster Verrips Diaken Reuling  Diaken Feijen
    Gemengd koor
	 	 	 	 18.00	u.	gebedsviering
    Werkgroep
 Herenkoor Martinus Gemengd koor  Kinderkoor Eigenwijz 

17.11 19.00	u.	Communieviering	 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 -----
zaterdag Em. past. werkster  Em. deken Hendriksen 
 R. Wiendels   
 Dameskoor Martinus  Vocaal  

18.11 11.00	u.	Communieviering	 -----	 -----	 11.00	u.	Communieviering
zondag Past. werkster M. Dijkman   Em. past. werkster
    R. Wiendels
 Mariakoor   Gemengd koor

24.11 18.00	u.	Eucharistieviering	 -----	 19.00	u.	Communieviering		 -----
zaterdag Toediening H. Vormsel  Tonnie Bosman 
	 Vicaris	Cornelissen	+		 	 	
 Past.werkster  Dijkman   Sam Sam  

25.11	 09.30	u.	en	11.30	u.		 09.30	u.	Eucharistieviering	 -----	 11.00	u.	Communieviering
zondag Eucharistieviering Em. deken H.  v. Merm   Em. past. werkster
 Toediening H. Vormsel   R. Wiendels
	 Vicaris	Pauw	+		 	 	
 Past.werkster  Dijkman   
 Kinderkoor Eigenwijz   
  Gemengd koor  Gemengd koor

01.12 ----- ----- 19.00	u.	Communieviering	 -----
Zaterdag   Past. werkster M. Dijkman 
Advent   Gemengd koor 

02.12 11.00	u.	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
zondag Em. deken Van Merm   
 Mariakoor    

08.12 19.00	u.	Communieviering	 -----	 -----		 -----
zaterdag Past.werkster Verrips   
 Herenkoor Martinus   

09.12	 11.00	u.	Eucharistieviering	 09.30	u.	Communieviering		 -----	 11.00	u.	Communieviering
zondag Em. deken Hendriksen Diaken Reuling  Diaken Reuling
 Dameskoor Martinus Gemengd koor  Gemengd koor
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ROOSTER VIERINGEN  2012 Cluster 3    
     
DATuM BRAAMT KILDER NIEuW WEHL WEHL
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
 O.L.V. van  H. Johannes de Doper O.L.V. van
2012 Altijddurende Bijstand  Altijddurende Bijstand H. Martinus
    
27.10 17.30	u.	Eucharistieviering	 19.00	u.	Communieviering	 19.00	u.	Communieviering	 -----
zaterdag Pastor de Vreeze Diaken L. Feijen Werkgroep 
   Kitiki Dames en Herenkoor
 
28.10 09.30	u.	Eucharistieviering	 -----	 11.00	u.	gebedsviering	 	09.30	u.	Eucharistieviering
zondag Pastor de Vreeze    A.P. v.d. Meulen Em. deken Hendriksen
   Fatimakoor  Kinderkoor De Regenboog

01.11 	 09.00	u.	Eucharistieviering	 09.00	u.	Eucharistieviering	 09.00	u.	Eucharistieviering
Donderdag  Em. deken Hendriksen Em. deken Hendriksen Em. deken Hendriksen
Allerheiligen  in Didam in Didam in Didam

02.11  19.00	u.	Gebedsviering		 -----	 -----	
Vrijdag  Werkgroep   
Allerzielen    
  Dames en Herenkoor  

03.11 17.30	u.	Eucharistieviering	 19.00	u.	Communieviering	 -----	 -----
zaterdag Pastor de Vreeze Past.werkster  Dijkman   
   One More Voice  

04.11	 09.30	u.	Eucharistieviering	 -----	 11.00	u.	Gebedsviering	 -----
zondag Pastor de Vreeze    Allerzielenviering  
   Werkgroep 
   Joko 

10.11	 17.30	u.	Eucharistieviering	 -----		 -----	 17.30u	gebedsviering	
zaterdag Pastor de Vreeze   St. maarten
     Kinderkoor De Regenboog

11.11 09.30	u.	Eucharistieviering	 18.00	u.	Gebedsviering		 -----	 09.30	u.	Eucharistieviering
zondag Pastor de Vreeze   St. Maartenviering   Em. Deken Van Merm
  Werkgroep  Parochiekoor
  Kitiki  

17.11 17.30	u.	Communieviering	 -----	 19.00	u.	Communieviering	 -----
zaterdag Diaken Feijen  Diaken Reuling 
   Dames en Herenkoor 

18.11 -----	 -----	 -----	 10.30	u.	Eucharistieviering
zondag    Toediening H. Vormsel
	 	 	 	 Vicaris	Cornelissen	+		
    Past.werkster  C. Verrips
    One More Voice 

24.11 -----	 19.00	u.	Eucharistieviering	 19.00	u.	Communieviering		 -----
zaterdag  Em. deken Hendriksen Werkgroep 
   Joko  
  Dames en Herenkoor  

25.11 -----	 -----	 11.00	u.	gebedsviering	 19.00	u.	Communieviering	
zondag   A.P. v.d. Meulen Werkgroep 
   Fatimakoor  Parochiekoor 

01.12	 19.00	u.	Communieviering		 -----	 19.00	u.	Communieviering		 -----
Zaterdag Past.werkster  Dijkman  Werkgroep  
Advent   Herenkoor  

02.12 ----- ----- ----- -----
zondag    

08.12 -----	 19.00	u.	Communieviering		 ----	 -----
zaterdag  Diaken Reuling  
  Dames en Herenkoor  

09.12	 -----	 -----	 -----	 09.30	u.	Communieviering	
zondag    Werkgroep 
    Kinderkoor De Regenboog
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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	10.00-11.30	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
Werkadres Parochie Gabriël
Raadhuisstraat	1A,	6942	BE	Didam
Tel.: 0316-221021	e-mail: secretariaat@parochiegabriel.nl

Pastoresteam

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.


