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Eén parochie,
         12 geloofsgemeenschappen



Voorwoord

Website parochie Gabriël

De Gabriël; altijd op 
zoek naar verbetering!

Zodra de klok eenmaal verzet is lijkt het wel of we met z’n allen beginnen met aftel-
len tot die bijzondere weken rond Kerst en de jaarwisseling. Tussendoor vieren we 
nog het feest van de Goedheiligman, maar dan gaat het snel. De eerst zondag van 
de Advent breekt aan en de eerste berichten van de post beginnen te komen of ze 
er ook dit jaar weer in slagen de Kerstpost op tijd te kunnen bezorgen. Soms denk 
ik wel eens of we elkaar niet onnodig gek zitten te maken met al die dingen die nog 
perse dit jaar zouden moeten. Hoe anders is dat wetende dat Maria en Jozef ruim 
2.000 jaar geleden met de ezel op weg waren naar Bethlehem. In een hele andere 
wereld dan waar u en ik op dit moment in leven. Een wereld waarin het lijkt dat 
strijd altijd maar door moet gaan. Zou het niet mooi zijn als we juist rond deze tijd 
een moment van totale vrede kunnen hebben? Waar mensen elkaar respecteren 
en niet veroordelen op uiterlijk, gezindte of wat dan ook. Het maakt je soms zo 
machteloos om te beseffen dat het voor ons moeilijk is dat voor elkaar te krijgen. 
Maar elk begin is er één!

In deze Kerstuitgave van De Gabriël hebben we een grote verscheidenheid aan 
artikelen. Terugblikken op evenementen het afgelopen jaar, maar ook al aandacht 
voor gebeurtenissen in het nieuwe jaar. Onze geloofsgemeenschappen zitten zeker 
niet stil, er vindt van alles plaats. Ik hoop van harte dat we dat ook voor het komend 
jaar met ons allen kunnen realiseren. Tot slot wens ik u namens de redactie van  
De Gabriël een gelukkig Kerstfeest toe!

Namens de redactie van De Gabriël,
Augustine van Ree

In de vorige Gabriël heeft u kunnen lezen over de website van de parochie H. 
Gabriël. Heeft u er al een kijkje genomen? Voor elke geloofsgemeenschap binnen 
de parochie is er ruimte gereserveerd waarin zij zelf voor hun relevante informatie 
kunnen plaatsen. Op deze manier heeft u altijd toegang tot de 
meest actuele informatie van uw eigen geloofsgemeenschap. 
Daarnaast kunt u overzichtelijk zien wat er allemaal binnen 
de parochie plaats vindt. Ook praktische informatie over 
bijvoorbeeld de Eerste Heilige Communie, Vormsel maar 
ook ziekenzalving staat op de website. 

Neemt u er ook eens een kijkje? 
U bent van harte welkom! www.parochiegabriel.nl

In 2013 gaat De Gabriël haar derde jaargang in. De editie die u nu leest is de 
zevende die de afgelopen twee jaren is verschenen. Als u hem zou vergelijken met 
het eerste nummer ziet u dat er links en rechts dingen veranderd zijn.  De redactie 
streeft er altijd naar om een prettig en makkelijk leesbaar blad te maken waarin 
voor iedereen binnen de geloofsgemeenschappen wat te lezen valt.  Graag willen 
wij De Gabriël verder verbeteren. Dat kunnen wij alleen maar als wij van de ontvan-
gers en lezers van dit blad terugkoppeling krijgen. Heeft u voor ons een opmerking 
of verbetering? Dan horen wij dat graag! U kunt uw opmerking kwijt via e-mail 
parochieblad@parochiegabriel.nl, via het contactformulier van de website 
www.parochiegabriel.nl of via het parochiesecretariaat in Didam 
(Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam, 0316 – 221 021). 

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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Kerst? Kinderlijk eenvoudig
Kerst is een van de mooie feesten van ons geloof. Midden in de winter een feest met veel lichtjes in de straten, in huis, in het 
donker naar de kerk. Zelfs al doe je er weinig aan, kerst laat zich graag vieren, hoe zou dat toch komen? 
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Misschien is het omdat we allemaal een  invectief gevoel be-
zitten dat licht beter is dan donker. Het donker, de nacht kan 
angsten oproepen, voor kinderen bijvoorbeeld zijn er ineens 
monsters onder het bed. Elke ouder weet daarvan en hoe je 
die dan kan verjagen. Besef dat donker iets is wat niet goed 
is leeft in grote mensen voort als ze dingen zeggen zoals: ‘ik 
tast geheel in het duister’. Nacht kan ook de tijd zijn van wak-
ker liggen en piekeren, je heel alleen voelen.
 
Niet zo gek dat men al in voorchristelijke tijden probeerde 
de nacht in al haar facetten de baas te worden. Daarom werd 
juist de donkerste nacht heilig gemaakt- gewijde nacht. Het 
werd voor christenen de nacht bij uitstek om te vieren dat 
God al het andere is dan wat ons bang maakt of verdriet 
geeft, dat God niet donker maar licht is. De nacht vieren we 
met een verhaal over licht uit de hemel met engelen voor de 
herders en die ster die de wijzen de weg wees door de nacht. 
En dat ze dan God  vinden als een pasgeboren kind.

Kinderen roepen instinctieve emoties op bij mensen. Het zien 
van een pasgeboren baby kan je laten verwonderen over het 
leven, het zien van een kind kan je vrolijk maken. God kwam 
op aarde als een kind, dat zegt ons geloof. Maar hoe kan God 
nou een mensenkind zijn? Theologen hebben boeken vol 
geschreven over die vraag. Ik denk dat je bij kinderen sneller 
een antwoord vindt.
Neem nou laatst:  “Moet je kijken, deze armband heb ik van 
mijn moeder gekregen, voor het vormen”. Ik zie goud, zilver 
en iets dat glimt. Trots draait ze de armband om en om. Dat 
had ik haar die ochtend al veel zien doen. En dan omdraaien 
en aan de meiden achter haar laten zien. Luisteren naar 
wat verteld wordt kost haar moeite, makkelijk afgeleid en 
gauw vergeten. Zo heb ik haar leren kennen en of er van de 
voorbereiding op het vormsel bij haar iets blijft hangen…? 
“Kijk dan hier: een hartje dat is liefde en hier schoonheid en 
daar vrouw- zijn en daar…” Zo wijst ze de speciale kralen 
aan en legt ze uit. “Dat wenst mijn moeder mij allemaal bij 
het vormen”, zegt ze en ze klinkt trots op haar moeder. Ik 

Licht, kind in mij, 
kijk uit mijn ogen of ergens al de 

wereld daagt waar mensen waardig leven 
mogen en elk haar naam in vrede draagt’    

 (H.Oosterhuis, lied aan het licht)

ben verbaasd en denk: maar jij en je moeder hebben het 
allemaal heel goed begrepen waar het vormen over gaat. Dat 
we vieren met symbolen, dat het over toekomst gaat, over 
toewensen, over gesteund worden. Daar in het hoekje van de 
gang in een pastorie ben ik aangenaam verrast. Het lijkt alsof 
God even de tong naar me uitsteekt, lacht en zegt: “dat had je 
niet gedacht hè?” Ja God, je hebt me verrast zoals zo vaak. Je 
hebt me weer verrast in een kind.
 
Ik  weet weer even dat God in de kleine dingen is, van 
die momentjes en dat het is zoals kinderen zijn die in alle 
eenvoud, eerlijkheid en oprechtheid de wereld en het geloof 
benaderen. Als volwassene kunnen we daar van leren, zoals 
de volwassen Jezus ons ooit zei: “geloof toch als kinderen, 
want als je niet bent zoals de kinderen vind je de weg naar de 
hemel niet”.  
 
Waarom we zo graag kerst vieren? Kijk maar naar het kindje 
in de stal, kijk naar alle kinderen: daar is  God te zien. Kerst is 
een kinderlijk eenvoudig, geweldig feest van geloof, wat je 
‘als een kind zo blij’ mag vieren.

Namens de collega’s van het pastoraal team wens ik u zo een 
Zalig Kerstfeest.

Carmianne Verrips
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Aan de kant blijven staan...
of in beweging komen?

Aandacht voor de mens in nood 

Als Jezus leerlingen roept doet Hij dat niet met een omhaal 
van woorden… nee, we lezen in het Evangelie dat Hij de 
uitnodiging kort en bondig houdt: “Kom en volg mij…”.
Ik vind het resultaat verbluffend; van de eerste leerlingen 
staat er: “Terstond lieten zij hun netten in de steek en volg-
den Hem”. Gegrepen door de uitnodiging gingen ze met Hem 
mee en ontdekten dat Zijn manier van gestalte geven aan de 
Wet van God vol van liefde was voor de mens en de gemeen-
schap. Niet alleen kreeg de mens in nood weer nieuwe moed 
en levenskracht, ook de samengestroomde mensenmassa 
werd in hun gemeenschappelijkheid bevestigd: samen kun je 
een teken van die nieuwe levensstijl worden en zijn.
Op het einde van Zijn aardse leven geeft Jezus zijn opdracht 
door aan de leerlingen. Op de berg van de Hemelvaart geeft 
Hij het stokje door: “Ga en maak alle volken tot mijn leerling”. 
Door de eeuwen heen is die opdracht zichtbaar geworden 
in de wereld, in de plaatselijke gemeenschappen. Soms heel 
triomfantelijk en groots, dan weer als een kwijnende vlaspit 
of en walmend vlammetje. Toch blijft de opdracht staan, 
ook al lijkt het in deze roerige tijd of het kleine vlammetje 

uitgeblazen wordt. Hoe horen wij die opdracht? Stoppen we 
onze oren dicht en geven we de moed op, of durven we het 
aan om elkaar op te blijven zoeken en eens van gedachten te 
wisselen hoe we gestalte geven aan het Woord van Jezus?

Natuurlijk willen we de kerk wel een warm hart toedragen en 
we moeten er niet aan denken dat het gebouw in ons dorp 
zomaar weg zou vallen. Waar kunnen we dan nog terecht op 
die belangrijke momenten in ons leven en in het leven van 
ons dorp? Geloven en kerk-zijn doet een beroep op ons om 
op Jezus Woord een antwoord te geven: “Kom, volg mij”.
Net als die eerste leerlingen zullen we met elkaar dan wel-
licht nieuwe manieren ontdekken om het vuurtje in onze ge-
meenschappen weer aan te wakkeren, om de Geest van Hem 
die ons roept ruimte te geven, om nieuwe wegen te gaan en 
een bruisende gemeenschap te worden. Aan de kant blijven 
staan is dan een verkeerde houding, in beweging komen zal 
ook ons verwonderd doen staan!

Pastoor Ben Aarsen

Rond Kerstmis is de aandacht voor onze medemens in nood 
wat meer dan gemiddeld. Logisch, want wat een feest voor 
de gezonde mens in goede doen is, mag ook doorwerken 
naar wie het minder getroffen hebben.

Ouderen en zieken
Op veel plaatsen wordt een attentie bezorgd bij ouderen en 
zieken. Vrijwilligers van bezoekgroepen, caritasgroepen of 
De Zonnebloem steken hiervoor hun handen uit de mouwen. 
Een blijk van meeleven, zodat door mag klinken dat ze niet 
vergeten zijn. Waar een collecte wordt gehouden voor 
attentie. Daarvoor vragen wij dan ook uw bijzondere 
belangstelling.

Kerstactie voedselbanken
Binnen onze parochie zijn twee voedselbanken werkzaam, 
Doetinchem en Montferland. In Doetinchem worden weke-
lijks ruim 80 en in Montferland 60 voedselpakketten verstrekt 
aan gezinnen die te weinig hebben om van rond te komen. 
In de aanloop naar Kerstmis 2012 willen we graag weer een 
beroep op u doen om levensmiddelen beschikbaar te stellen 
voor dit zeer goede doel.

In Wehl en Nieuw-Wehl wordt op woensdag 19 december 
ingezameld. Beide parochiecentra zijn dan open van 18.00 
tot 20.00 uur en in Wehl ook nog die morgen van 10.00 tot 
11.30 uur. Het ingezamelde voedsel gaat naar de Voedsel-
bank Doetinchem.

Binnen de gemeente Montferland zijn alle kerken (katholiek 
en protestant) geopend op vrijdag 21 december van 16.00 
tot 17.00 uur. U kunt dan in het kerkportaal de levensmidde-
len, een kerstpakket wat over is en dergelijke aanbieden aan 
de Voedselbank Montferland.

Kledingbank Montferland
Mensen in Nederland, en ook dichtbij in onze omgeving, zijn 
afhankelijk van hulp bij het verkrijgen van kleding. Helaas 
is dat zo. Daarvoor is de Stichting Kledingbank Montferland 
opgericht. Overtollige of gebruikte kleding, mits heel en 
schoon, vindt via de kledingbank een tweede leven. De kle-
ding kan ingeleverd worden in Didam, Lockhorststraat 10, op 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Mensen uit 
de gehele regio, die financieel gezien te weinig overhouden 
en kleding willen krijgen via de kledingbank, kunnen zich 
melden via de website www.kledingbankmontferland.nl of 
telefoon 06-29620718.

Schuldhulpmaatje
Het Schuldhulpmaatjesproject Montferland loopt, ook 
helaas, boven verwachting. Er zijn veel hulpvragen en op 
dit moment is er zelfs een wachtlijst. Zodoende kunnen we 
nog vrijwilligers gebruiken, met interesse rond financiën, 
die medemensen willen begeleiden bij het op orde houden 
van het huishoudboekje. Heb je interesse of behoefte aan 
informatie? Bel naar Sjantien Unck: 0316-292828.
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Adventsactie 2012

Onze kerk blijft open!

Adventsactie is een nieuwe jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland. Parochies vragen daarmee aandacht en 
financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk in de tijd voor Kerstmis. De actieperiode loopt van 29 november tot en 
met 24 december. 

De adventsactie biedt parochies in totaal vijftien projecten 
aan verspreid over de hele wereld. Die zijn te zien op de we-
reldkaart die op de website van de adventsactie staat: www.
adventsactie.org (tabblad Parochie-info).
 
Kerkelijk ontwikkelingswerk wordt gedaan door mensen in 
de ontwikkelingslanden zelf. Het kan gaan om onderwijs, 
medische zorg, economische weerbaarheid, emancipatie, 
gemeenschapsopbouw en geloofsverkondiging. Katholiek 

Dat is het antwoord dat we geven als we met mensen spre-
ken over hoe het verder zal gaan met de kerk. Want de kerk 
gaat niet dicht zolang er een levende geloofsgemeenschap 
is. Dat wil zeggen een gemeenschap waarin:
- mensen elkaar dienen; waar zorg en aandacht is voor 
 mensen die ziek zijn of in nood verkeren;
- geloof wordt gedeeld en geleerd in de 
 sacramentencatechese en geloofs-gesprekken;
- mensen in de locatieraad zitting nemen, 
 het secretariaat beheren, de communicatie verzorgen, 
 kerk en kerkhof onderhouden;
- gevierd wordt en kan worden met koor, koster, 
 acolieten en kerkgangers;
- de gemeenschap voldoende financiële middelen 
 opbrengt om alles te bekostigen.

Over dat laatste punt gaat het in de actie Kerkbalans. Al 
jaren is die actie de manier om geld bijeen te brengen voor 
de lopende uitgaven (dus niet van restauratie of vervanging 
van kachels). Waar mensen zich verenigen worden de kosten 
meestal gezamenlijk gedragen middels een vaste contributie. 
De kerk vraagt een vrije gift. Dat is niet alleen een bijdrage, 
maar het wijst ook naar de vraag: Wat is de kerk mij waard? 
Een vraag die elk voor zich moet beantwoorden en dat blijft 
zo. Ondanks de vrije gift noemen we toch een richtbedrag 
van € 75,-.

Wat wij u willen meegeven is dat de mogelijkheid om kerken 
open te houden aanzienlijk vergroot wordt als al onze leden 
elk jaar naar vermogen bijdragen. Helaas merken we dat 
een deel van onze parochianen niet of nauwelijks bijdraagt, 
soms omdat de middelen ontbreken en soms omdat men 

ontwikkelingswerk wordt gedragen door mensen uit de kerk, 
maar is niet tot hen beperkt.

Hoe kunt u de deze projecten ondersteunen? 
In de kerken in de Gabriëlparochie wordt gecollecteerd voor 
de Adventsactie in het weekend. Van 15 en 16 december 
a.s. Is er in dat weekend geen viering in uw kerk, dan wordt 
er een week later gecollecteerd.

Help met uw gift tijdens de collecte in de kerk of op rekening 
65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Vermeld even-
tueel uw voorkeursproject bij uw overschrijving.

Werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

onvoldoende beseft dat ook de kerk kosten maakt en dat 
die kosten stijgen. Gelukkig is er een groep die jaarlijks een 
grote financiële bijdrage geeft. We willen dit stimuleren 
en de groep mensen die jaarlijks minimaal het richtbedrag 
bijdraagt, vanaf juli 2013 een lagere bijdrage vragen voor de 
diensten van de kerk zoals doop, huwelijk, uitvaart en begra-
fenis. Uiteraard zullen wij rekening houden met draagkracht!

Bij de actie kerkbalans zal daarom nadrukkelijk gevraagd 
worden om uw gegevens (naam en adres) na te kijken en 
mee te sturen zodat wij onze administratie op orde hebben 
om dit nieuwe beleid goed te kunnen invoeren. 

Wij bevelen dan ook de actie Kerkbalans in uw warme 
belangstelling aan en hoop van ganse harte dat u royaal wilt 
steunen.

Het parochiebestuur
Pastoor Ben Aarsen
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Eerste communie 2013
De aanmelding voor de Eerste Communie 2013 is op 15 november gesloten. Er zijn bijna 220 kinderen aangemeld. Her en der 
zijn er al eerste bijeenkomsten geweest om werkgroepen weer op sterkte te krijgen en diverse taken te verdelen. 

Dit jaar zien we ons sneller dan verwacht onontkoombaar geconfronteerd met het tekort aan priesters in onze kerk. Een rol 
speelt het ziek zijn van pastoor Aarsen maar ook dat in de rest van ons bisdom pastores zijn weggevallen. Dit heeft tot gevolg dat 
het erg moeilijk is priesters te vinden die in eucharistievieringen met kinderen kunnen en willen voorgaan. We hebben een paar, 
uit nood geboren, scenario’s in gedachten die op de ouderavonden toegelicht en uitgelegd worden. Op het moment dat we 
dit artikel schrijven kunnen we nog niet meer zeggen dan dat we hopen in de maand april, tussen Pasen en de meivakantie, de 
communie feestelijk te kunnen vieren op  de verschillende locaties van onze parochie. Ouders zullen rechtstreeks geïnformeerd 
worden over de keuze van de vorm en data zodra we die hebben.     

Pastor Carmianne Verrips, pastor Margot Dijkman

Het vormsel 2012 gevierd
‘vormen vanuit  je hart’
In november hebben in onze parochie zo’n 150 kinderen het sacrament van het vormsel ontvangen. 
In brieven, mails en evaluatieformulieren kwamen reacties van kinderen en ouders op het project 
en op het feest zelf. Een greep uit alles wat geschreven werd:

Over het Rondje Kerk: 
* Ik zag dat de kerk veel vrijwilligers heeft 
* In de kerk en pastorie zag ik dingen waar ik nog niets van afwist.
* Toen we rondje kerk maakten is mij opgevallen dat er véél meer dingen bij de kerk horen 
 dan bijvoorbeeld een kerkdienst of bidden of zingen, enz.
* Ouders: ‘Ik wist niet dat er zoveel mensen nodig waren en er achter de schermen zoveel gebeurt’. 
 ‘De sacristie vond ik heel leerzaam’ Ik heb veel dingen gehoord en gezien die ik niet wist’. 

Bijeenkomsten:
* Ik heb ontdekt dat we thuis dezelfde normen en waarden hanteren als wij die hier bespreken.
* Ik vond de kindbijeenkomsten erg leuk om te doen. Ook de moeders waren erg aardig.
* Wat vond je moeilijk: mijn mond dichthouden :-)
* Collage maken was moeilijk maar best  interessant omdat je allemaal hetzelfde doel hebt, dat is wel fijn want je kunt samen praten.
* De verhalen waren erg interessant maar de vragen best lastig omdat ik nog niet veel wist over het geloof. Nu weet ik meer over Jezus.  
* Tijdens het vormsel heb ik goed nagedacht  over hoe ik over Jezus denk.

Waarom je laten vormen?
* Ik wil graag bij de kerk horen omdat ik geloof in God en omdat andere mensen mogen zien dat ik geloof.
* Door wat ik weet en geleerd heb wil ik bij de “club”horen en zal ik het voor de rest van mijn leven nodig hebben.
* Ik wil bij de kerk horen omdat ik hoop dat God mij altijd steunt.
* Ik wil bij de kerk horen om net als Jezus mensen te helpen.
* Ik doe mijn vormsel omdat ik de communie ook heb gedaan.Ik wil zo blijven als ik nu ben. Ik vind Jezus een heel goed mens.
* Ik denk dat ik het niet erg goed uit kan leggen maar ik wil bij de club van Jezus horen want ik wil dat al mijn fouten vergeven worden.
* Ik hoor bij de kerk omdat mijn ouders mij gedoopt hebben en ik geloof in het geloof.

Over de vieringen:
* Mooi. Goede sfeer. Prachtige afsluiting en gelukkig niet langer dan 1,5 uur.
* Ook wij vonden het een mooie viering. Je zag de kinderen allemaal glunderen. Toch wel heel bijzonder ook voor de kinderen het  
 vormsel. Ook mooi om te zien hoe blij en trots ze allemaal waren met het kettinkje. Ik vond het ook heel leuk dat het niet uitgelekt  
 was wat ze kregen. Het was echt een verrassing voor de kinderen (en hun ouders). 
 (Het herinneringskadootje was een zilver kettinkje met hangertje geloof/hoop/liefde) .

Pastores:
Het was weer genieten en bij tijden hectisch. Hartverwarmend dat  veel ouders zich zo actief hebben ingezet. Dank aan alle werk-
groepen en alle andere vrijwilligers! 

Pastor Margot Dijkman, pastor Carmianne Verrips



Terugkomviering dopelingen 
en uitreiking druppels
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Op 20 januari 2012 zal de terugkomviering voor dopelingen uit de parochies Didam, Loil en Nieuw-Dijk en hun familie plaatsvinden. 
Het gaat om de dopelingen gedoopt vanaf september 2011 tot en met juni 2012. In een korte viering, speciaal toegespitst op de 
allerjongsten, zullen we samen zingen, spelen en bidden. Alle kinderen die aanwezig zijn tijdens de viering, mogen een versierde 
(schoenen)doos meenemen waarmee we iets bijzonders gaan doen. Aan het eind wordt aan een ieder de druppel uitgereikt die is 
opgehangen op het regenboogbord in de kerk tijdens de doopviering. Alle dopelingen krijgen hiervoor een persoonlijke uitno-
diging. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen hebben en is uw kind toch gedoopt in de genoemde periode, bent u van harte 
welkom op 20 januari om 10.00 uur in de Mariakerk te Didam!

Werkgroep Doopvoorbereiding

Een ‘kleur-rijk’ ambachtsman, 
dat is Rein Kuppens uit Didam..!!

Met z’n 80 jaren, wat je hem niet geeft, heeft hij met z’n crea-
tieve geest en handen Mozes en  Aaron weer een prominente 
plek kunnen geven, achter in de Maria kerk in Didam. 
Met de restauratie van de 2 lindehouten beelden heeft Rein 
weer een bewijs van vakmanschap laten zien. De beelden 
komen uit de vroegere  Martinuskerk. Ze stonden ‘zwaar 
gehandicapt’ op de zolder. Een stukje geschiedenis die bij 
daglicht eigenlijk weer bewonderd zouden moeten worden. 
Met veel geduld en met kennis van zaken zijn de twee 
beelden door Rein in de volle glorie hersteld. Sinds begin 
november zijn ze door Bart van Onna ( de koster met gouden 
handjes) weer soliede aan de muren van de kerk  bevestigd. 
Van de gebruikte speciale  kleur is nog een klein potje over, ‘ 
voor later’! Rein Kuppens zingt al 60 jaar in de Diemse kerken. 
Het schildersvak leerde hij van de vroegere eerste patroon 
Jan Kuppens en ‘meesterschilder’ Hein Nova. In de jaren ‘50 
was hij kleurdeskundige in Breda bij de Teolin en  Teoflux. 
In die mooie tijd leerde hij, nota bene in Breda,  zijn ‘ 

kraamhulp’,  Fien Banning, van de ‘Landslag’ in Loil kennen.
Ze trouwden in  1962 en kochten een huis aan de Zuiderlaan 
nr. 17. Door Boerstal en van Dulmen gebouwd, maar deze 
laatste woning konden ze ‘niet kwijt’, dus die was voor Rein 
en Fien!  In de latere jaren heel veel gewerkt  in ‘de Rad-
boud’, waar hij z’n beetje alle deuren wel kent; “wat waren 
die krengen zwaar”. Er werd veel gewerkt met Rubit X , een 
heel gevaarlijk goedje!  Dokter Braam uit Zevenaar verbood 
hem om gezondheidsredenen nog langer het schildersvak 
uit te oefenen. Veel Didammers herinneren Rein nog als de 
schilder van de ‘nachtwacht’. Hij wilde uitvinden met welke 
verfsoorten de grote meester dit destijds heeft gedaan.  Zijn 
Rembrandt kwam in ‘Gouden Handen’ in Bergh in de entree 
te hangen. En schijnt nu waarschijnlijk in Düsseldorf aan een 
wand te prijken. Veel mensen hebben enkele van zijn prach-
tige schilderijen kunnen bewonderen tijdens Diem-Art in de 
Rabobank in 2008. 

	  



8										De	Gabriël			•			Kerstmis	2012

Gezinsviering Loil Eerste Kerstdag: 
‘Op zoek naar licht’

Sjanté  probeert verdwenen traditie 
nieuw leven in te blazen 

Misdienaarsuitje

Collecte tijdens de kerstdagen 
t.b.v. Kerstactie Caritas Loil

De werkgroep gezinsvieringen Loil is druk bezig met de voorbereidingen voor de gezinsviering die gepland staat op 1e Kerstdag 
(dinsdag 25 december 09.30 uur).  Het thema van deze viering is “Op zoek naar licht”. Een mooi thema, omdat het juist in december 
zo koud en donker kan zijn dat mensen zoeken naar licht! Bijzonder aan deze viering is dat alle kinderen van de Sint Jozef-school 
hun muzikale steentje mogen bijdragen.  Hein Harmsen gaat in de weken voorafgaand aan Kerst op school de liedjes in de verschil-
lende groepen oefenen.  We hopen op een koor van wel 140 kinderen!  Samen willen wij er een mooie viering van maken, zodat een 
golf van licht, niet alleen de kerk, maar heel Loil zal verwarmen! Iedereen is welkom, aanvang 09.30 uur, 1e Kerstdag.

Met vriendelijke groet, Werkgroep gezinsvieringen Loil

‘Velen van ons zullen zich de kerstnachten van weleer nog herinneren. ’s Avonds laat; pikkedonker, vaak koud, samen met gezin, 
familie of vrienden naar de kerk en daarna een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De drukke dagen 
voor kerst lagen dan achter ons en kerst kon beginnen.’ Op maandag 24 december 2012 om 23.00 uur zingt Sjanté tijdens de woord- 
en communieviering in de Loilse kerk die als thema: ’Welkom thuis’ meekrijgt. Vanaf 22.30 uur is de kerk open. Waar we met kerst 
jaarlijks de geboorte van het kind vieren, hopen we in Loil dit jaar met kerst, de kerstnacht nieuw leven in te blazen. We hopen ook u 
te ontmoeten tijdens de kerstavond.

Sjanté 

Zoals altijd was er weer een misdienaarsuitje. Dit jaar op 7 
oktober. We gingen met 2 auto’s richting Toverland. Jeroen 
reed met alle jongens en Jan mocht met alle meiden in de 
auto. Het was hartstikke leuk en we gingen  het hele park rond. 
De leukste attracties waren de motoren, de houten achtbaan 
en een nieuwe achtbaan waar de karretjes hard rond draaiden 
en vooruit gingen! Ze hadden voor lekkere broodjes gezorgd 
en later kregen we nog patat met een frikadel of kroket. Deze 
keer ging Luuk voor de laatste keer mee dus kreeg hij een 
kadootje; een grote mok met spekjes. Het was weer een super 
dag. Nu het hele jaar weer misdienen en dan weer verheugen 
op het volgende jaar 

Groetjes,
Twan, Sam, Dena, Isa, Maud, Bart, Luuk

De opbrengst van de kerkdeurcollecte tijdens de kerstdagen wordt ook dit jaar weer geheel beschikbaar gesteld voor de 
Kerstactie georganiseerd door de Caritas in samenwerking met de ziekenbezoekgroep. De ouderen en zieken stellen de actie 
zeer op prijs en zijn buitengewoon dankbaar een kleine attentie te mogen ontvangen, zodat ze weten dat zij niet vergeten 
worden. Wij willen deze collecte daarom warm bij u aanbevelen.

Werkgroep Caritas en Ziekenbezoekgroep Loil
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Caritas Didam brengt honderden 
kerstattenties rond

Gevraagd: 
vrijwilligers actie 
kerkbalans 2013 
in Didam

Het is een goede gewoonte in Didam om met Kerstmis onze zieken en onze parochianen van 80 jaar  en ouder een attentie aan te 
bieden. Deze attentie wordt namens onze parochiegemeenschap aangeboden als teken dat we juist met Kerstmis extra aan hen 
denken. Toch is het ieder jaar weer een probleem om de zieken die daarvoor in aanmerking komen, te bereiken. De parochianen die 
80 jaar en ouder zijn, zijn wel bekend bij de parochie, maar om onze zieke medeparochianen te  bereiken is een stuk moeilijker. Veel 
adressen krijgen we van de ziekenbezoekgroep, pastores en andere bronnen. Maar ondanks dat we vorig jaar 431 attenties bezorgd 
hebben, blijkt telkens weer dat we niet alle zieken bereikt hebben en dat vinden wij erg jammer. Daarom doen wij een beroep op 
iedereen. Kent u zieken  jong en oud, in uw familie, kennissenkring  of omgeving, geef ze dan telefonisch door aan één van de ge-
noemde personen, zodat wij ze ook kunnen verrassen. Deze actie wordt met de hulp van vele vrijwilligers verzorgd door Caritas. Alle 
vrijwilligers die Caritas helpen bij het klaarmaken en/of bezorgen van deze attenties bedanken wij bij voorbaat heel hartelijk voor 
hun medewerking. Wilt u ook helpen, neem dan contact op met één van de hierna genoemde telefoonnummers, u bent van harte 
welkom het is leuk, dankbaar en heel gezellig. Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Caritas Werkgroep H.Martinus en H. Maria O.L.V.van Altijddurende Bijstand
Rob van Zimmeren (0316 – 22 36 67), Peter Schepers (0316 – 22 36 58) of Maria Wigman (0316 – 22 62 74).

Bij de Actie Kerkbalans 2013 zijn er dit jaar in de geloofsge-
meenschap Martinus- en Maria voor 3 wijken geen vrijwilligers 
beschikbaar. Het gaat om onderstaande wijken/adressen: 
Rekkenweg (wijknr. 714)   17 adressen en
Komweg       (wijknr. 703)   8 adressen.

Wijk 111 hebben we in drieën gesplitst; misschien wil(len) één 
en/of meer bewoners een wijkje of mogelijk de gehele wijk 
voor zijn/haar rekening nemen.
Piushof  (wijknr. 111)  ca. 17 adressen 
Mariahof (wijknr. 111)   ca. 17 adressen 
  (Deze adressen  zijn allemaal 
  in het gebouw)
Odahof    (wijknr. 111)  ca. 17 adressen.                      

De Actie Kerkbalans wordt gehouden in de periode 13  t/m 
27 januari 2013. Van de vrijwilligers wordt gevraagd dat zij de 
enveloppen op de betreffende adressen bezorgen en deze 
later weer ophalen. De totaal te besteden tijd zal hooguit 2 tot 
3 uur bedragen, dat valt dus best wel mee. 
Wanneer u een wijk voor uw rekening zou willen nemen meldt 
u dan aan bij één van ons. De kerk en wij zijn u daar bijzonder 
dankbaar voor.

De werkgroep Kerkbalans: 
Henk Boerstal (0316 – 22 38 85), Joop te Dorsthorst (0316 – 29 
42 88), Jan Groot (0316 – 22 34 31) of Wil ter Heerdt (0316 – 22 
17 72). 

Familieberichten

Gedoopt

Suze van Aalst, Salviastraat 17

Gerrit Michielsen, De Peppel 41

Quint van den Tillaart, Hogenendseweg 50

Kelt Vierwind, Röntgenstraat 19

Overleden

Beek

Heinz Reijers  85 jr., Eltenseweg 16

Jo Jansen  88 jr., St. Jansgildestraat 9

Thea Kaak- Zweden  61 jr., Past. van Angerenstraat 22

Dora Vonk- Dieks  85 jr., Meulenvelden

Riet Putman- Welling  75 jr., Meulenvelden

Willie Hoksbergen  76 jr., Peter Meisterstraat 11

Didam

Willy Brandwacht  56 jr., De Linde 8

Ben Wolsing  82 jr., Lockhorststraat 5-29

Hendrik Mom  80 jr., Klompenhorstweg 10

Betsie Peters- Booltink  84 jr., Tatelaarweg 30

Nieuw-Dijk

Kaatje ter Voert- Steman  80 jr., Waverlo

Riek Freriks- van den Boom  81 jr., Bosstraat 21

Jan Egging  73 jr., Smallestraat 28
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Vrijwilligersavond St. Martinus Wehl

Het is in de Wehlse geloofsgemeenschap de gewoonte, om 
rond het feest van St. Martinus, 11 november, een gezellige 
avond te organiseren voor de vrijwilligers. Dit jaar vond de 
vrijwilligersavond plaats op dinsdag 6 november. Om half 
acht kwamen de vrijwilligers in de kerk bijeen voor een vie-
ring, waarin diaken Theo Reuling voorging.

In zijn overweging dankte hij allen voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. De geloofsgemeenschap kan niet draaiende 
gehouden worden zonder de vrijwilligers; zij zijn onmisbare 
schakels in het geheel. Na de viering werd de avond voortge-
zet in zaal van Uhm, waar ook pastoraal werkster Carmianne 
Verrips aanschoof.

Na de koffie nam ‘Martinus’ de microfoon ter hand en be-
dankte alle groepen vrijwilligers aan de hand van het alfabet. 
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De letter ‘H’ was van Harrie Leijten. ‘Martinus’ gaf het woord 
aan diaken Reuling; deze vertelde dat Harrie al tientallen 
jaren veel betekent voor de geloofs-gemeenschap, met name 
voor de Echo. Voor iedere Echo schrijft hij een tekst, waarin 
hij een actueel onderwerp verbindt met kerk en geloof. Zijn 
teksten spreken de mensen aan en zijn zeer inspirerend. Het 
valt niet mee om, zeker in deze tijd, mensen te boeien met 
een verhaal over kerk en samenleving. Maar het lukt hem 
iedere keer weer en dat al 30 jaar.
Om de grote waardering voor zijn inzet te laten blijken heeft 
de locatieraad van Wehl voor hem bij het bisdom de Wil-
librordonderscheiding aangevraagd en deze is toegekend. 
Diaken Reuling reikte de onderscheiding (een bronzen 
plaquette met draaginsigne) uit en namens de locatieraad 
waren er bloemen.
Harrie vond het allemaal wel erg veel eer, maar hij heeft deze 
onderscheiding zeker verdiend! Hopelijk gaat hij nog heel 
lang door met het schrijven van zijn boeiende teksten.
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Diaken Gerard Hendriksen 
met emeritaat
Begin oktober heeft aartsbisschop Eijk eervol ontslag verleend aan diaken Gerard Hendriksen met terugwerkende kracht vanaf 
1 september 2012. Gerard had de bisschop hierom verzocht. De bisschop bedankte hem voor zijn inzet in Beek, Kilder en de 
parochie H. Gabriël. Wij sluiten ons graag aan bij die dank. In overleg met de pastoor kan Gerard nog beschikbaar zijn wanneer 
een beroep op hem gedaan wordt. In mei hopen we zijn 25-jarig wijdingsjubileum te gedenken.

Met een aangepaste bus
We gaan weer naar Lourdes met een aangepaste Lance-bus 
van 21 tot 29 mei 2013. Het is een bus die is aangepast voor 
mensen met een beperking. Deze reis is bedoeld voor men-
sen die rolstoelafhankelijk zijn of een lichte ondersteuning 
nodig hebben. Wij zorgen er weer voor dat er vrijwilligers 
meegaan evenals een arts en verpleegkundigen. Ook gaat er 
een buspastor mee. Uiteraard kunnen er met deze bus ook 
gezonde pelgrims mee. Ook pelgrims buiten onze parochie 
zijn van harte welkom.

Met het vliegtuig
Net zoals afgelopen jaren willen we ook in 2013 weer een 
vliegreis naar Lourdes aanbieden en wel van 23 tot 28 
september 2013. Onze eigen pastor gaat weer mee en we 
verblijven in Lourdes in een hotel. Als je in Lourdes aangewe-
zen bent op een rolstoel dien je een eigen begeleider(ster) 

Met de H. Gabriëlparochie 
naar Lourdes

mee te nemen. Heb je geen begeleiding of heb je in meer 
of mindere mate hulp nodig dan kun je zeker ook mee 
maar je verblijft dan in het zorghotel. Dat is een hotel dat is 
aangepast voor pelgrims met een beperking waar een eigen 
arts  verpleegkundigen en vrijwilligers zorg dragen voor de 
pelgrims. Het was dit jaar, net zoals voorgaande jaren weer 
heel bijzonder en mooi om gezamenlijk als parochie zo’n 
bedevaart mee te maken. Parochianen van de H. Gabriël zijn 
van harte uitgenodigd om deze bijzondere reis met ons mee 
te maken. Natuurlijk kunnen ook mensen uit omliggende 
plaatsen mee naar Lourdes.

Voor meer informatie en opgeven van beide reizen kunt u 
terecht bij:
Riet Visser Didam, contactpersoon VNB reizen naar Lourdes
0316 – 223 398 of e-mail rietvisser@chello.nl



Reisverslag Zeddam 
Rome van 3 t/m 8 november 2012
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14 deelnemers waaronder organisator, begeleider en stadsgids in Rome: diaken Leon Feijen.

Begin dit jaar  kregen wij de gelegenheid om mee te gaan 
naar Rome, iets wat al jaren op ons wensenlijstje stond.

Vooraf werd het programma in detail besproken, op 1 maart 
van dit jaar zijn de reserveringen  voor het bezoek op 5 
november  aan de kelders onder de Sint Pieter  door het Vati-
caan reeds bevestigd. Het zogenaamde Scavi, daarover later 
meer. Op 3 november vertrokken wij in alle vroegte richting 
Schiphol, vandaar het vliegtuig naar Rome.  Rond de middag 
konden wij onze intrek in ons Hotel “Casa Tra Noi” nemen.

Elke avond na het eten zal iemand uit onze groep een pre-
sentatie doen over de te bezoeken bezienswaardigheden van 
de volgende dag, hierdoor zijn we al enigszins voorbereid 
wat ons de volgende dag te wachten staat. Zondag 4 novem-
ber hebben we allen als Pelgrims uit Zeddam de eucharistie 
in de Kerk van de Friezen in Rome gevierd. Leon ging hier 
voor in de dienst en Thekla deed deels de voorbeden. Een 
bijzondere ervaring viel ons ten deel. Kijk ook eens op de 
website van www.friezenkerk.nl

Om 12.00 uur naar het vlakbij gelegen Sint Pietersplein waar 
Paus Benedictus een korte toespraak zal houden en de zegen 
geeft aan ons en de massaal toegestroomde menigte. 

Maandag 5 november is een belangrijke dag, vandaag gaan 
wij het Vaticaan bezoeken met het Museum en de Scavi.  Het 
Vaticaans Museum is een schatkamer vol van Kunst en Cul-
tuur, de mooiste schilderingen, beelden en talloze voorwer-
pen. De diversiteit is immens groot. Hier is ook de Sixtijnse 
Kapel te bezichtigen, een rechthoekig kapel met bijzondere 
beschilderingen. Hier komen al eeuwenlang de kardinalen 
bijeen als er een nieuwe paus gekozen moet worden.

Om 14.00 uur melden wij ons bij de Zwitserse Garde voor de 
paspoort controle. Onder begeleiding van een Duits spre-
kende gids neemt hij ons mee naar het graf van Petrus!
Eerst geeft hij uitleg over hoe de allereerste bouwsels er 
uit hebben gezien. Dan echt de gangen in, het is er warm, 
vochtig en klam. De plek (en de naam) van de Sint Pieter is 
niet door toeval bepaald: de kerk werd gebouwd precies 
op het graf van Jezus ‘eerste apostel’ Petrus. Dat graf bevind 
zich, zo verteld men, diep onder de grond, recht onder het 
hoofdaltaar in de Sint Pieter met het imposante baldakijn van 
Bernini. De verschillende lagen van de geschiedenis die zich 
van de oudheid op deze plek heeft voltrokken, zijn door de 
uitleg van de gids weer bijna zichtbaar gemaakt. Voor menig-
een was de grootste verrassing de kapel onder de sint Pieter 
voor het graf van Petrus, wat een pracht en praal. Zelfs onze 
Duitstalige gids was ontroerd onder bij het graf van Petrus. 
Hierna bezoek aan de Sint Pieter en voor enkelen de beklim-
ming van de toren met zijn 521 trappen. De basiliek de Sint 
Pieter zelf is van een ongekende klasse en  schoonheid. 
Alle dagen zijn vol met het bezoeken van bezienswaardig-
heden, de kerken en basilieken die wij deze reis nog bezocht 
hebben zijn onder andere  de Sopra Minerva Santa Maria, 
Santa Maria Maggiore, Santa Maria d’Aracoeli, de Giavanni 
van Lateranen, Santa Maria in Trastevere, Santa Ceciliaen  
San Clemente met natuurlijk de omgeving.  Ook de alom 
bekende bezienswaardigen mochten niet ontbreken zoals 
het Pantheon (van oorsprong een Romeinse Tempel,  Piazza 
Venezia, Coloseum en Forum Romano.  Op 8 november was 
iedereen gezond en wel  weer thuis.  Wij hebben er volop 
van genoten, mede dankzij alle andere reisgenoten en in het 
bijzonder door de bezielende begeleiding van Diaken Leon 
Feijen.

Tekst Willy Wanders.
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Mooi afscheid van pater 
De Vreeze in Braamt
In het weekend van 10 en 11 november heeft pater De Vreeze als priester afscheid genomen van de geloofsgemeenschap van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Braamt. Een kleine 500 mensen hebben hem dat weekend de hand gedrukt. 
Het was vooral een dankbare hand. Pater De Vreeze heeft veel voor de Braamtse geloofgemeenschap betekend. 

Priester en herder
Zaterdagavond werd hem door de Braamtse verenigingsle-
ven, zoals de harmonie, carnavalsvereniging en schuttersgil-
de hulde gebracht. In de twee eucharistievieringen waarin de 
pater voorging werd hij zaterdagavond namens de H. Gabriël 
parochie geassisteerd door Leon Feijen en zondag door Ge-
rard Hendriksen. De parochianen zijn pater de Vreeze dank-
baar, maar dat is hij de parochianen ook. De parochianen 
hebben hem bij zijn pastorale werk altijd terzijde gestaan, zei 
hij. Speciaal noemde hij Lenie van Dijk die hem 23 jaar trouw 
is geweest en in alles een steun en toeverlaat was en is.

Priester en herder waren twee woorden die meermalen vie-
len. De Vreeze heeft aan zijn roeping gehoor gegeven door 
zich in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben, aldus 
diaken Hendriksen. Hij omschreef de pater als ‘een sterke 
persoonlijkheid, die door de vele vrijwilligers in Braamt op 
handen wordt gedragen. ‘Fantastisch dat jullie hem hebben 
bijgestaan en ook in de moeilijke momenten er voor hem 
waren. In één woord geweldig.’ Anton Koster, die namens de 
Braamtse geloofgemeenschap sprak, zei dat ‘wij rijk waren 
met zo’n liefdevolle pastoor. Hij was een bezielende herder, 
toegankelijk voor iedereen en dienend, zoals een priester 
dienend moet zijn. Hij was een pastoor van en voor onze 
gehele gemeenschap in de juiste zin van het woord.’ 

Lenie van Dijk richtte zich tot de pastoor en herinnerde aan 
het laatste anderhalf jaar – door de prikkelingen rondom 
zijn vertrek – dat veel verdriet heeft gebracht. Maar met heel 
veel plezier kijkt ze terug op de 23 jaar dat zij voor pater De 
Vreeze mocht werken. Ze wenste hem nog vele goede jaren 

toe. Hij komt uit een sterk geslacht,  liet ze weten. De dokter 
beaamde de goede gezondheid. Pater de Vreeze was nog 
even langs de dokter geweest voordat hij voor een paar we-
ken naar Ghana vertrok. De dokter liet hem weten: ‘Voor mij 
bent u een priester, zoals een priester hoort te zijn.’

Wie is pater De Vreeze?
Pater de Vreeze vierde donderdag 8 november jl. zijn 90ste 
verjaardag, hij is 63 jaar priester, waarvan hij er 32 jaar in 
Ghana heeft doorgebracht. Rinke de Vreeze is geboren op 
8 november 1922 in het Friese Bakhuizen, als zoon van een 
skûtjeschipper. Hij heeft zijn priesteropleiding gehad in het 
seminarie van Sint Michielsgestel, Cadier en Keer en Aalbeek, 
en een aanvullende opleiding in Londen. 63 jaar geleden is 
hij tot priester gewijd. De eerste vier jaar werkte hij als 
propagandist voor de missie en trok door het land. 

Als missionaris heeft hij in Ghana gewerkt, waar hij acht 
kerken bouwde en leraar was op een middelbare school. 
Verschillende leerlingen zijn later bisschop en zelfs kardi-
naal geworden. Bij toeval kwam pater De Vreeze in Braamt 
terecht. In 1980/1981 had hij een sabbat jaar bij de paters 
Benedictijnen in Doetinchem. De toenmalige pastoor in 
Braamt overleed in die periode en er werd op De Vreeze een 
beroep gedaan om in Braamt zijn diensten te verlenen. Dat 
deed hij, verbleef er een jaar en ging weer terug naar Ghana, 
volgestopt met giften uit de Braamtse gemeenschap. In 1989 
kwam hij terug naar Nederland. Noodgedwongen, omdat hij 
blind aan het worden was. Door nieuwe hoornvliezen kijkt 
hij nu ‘door de ogen van een ander’, zoals hij dat zelf wel eens 
zegt. De bedoeling was dat hij overste zou worden van zijn 
orde in Oosterbeek. Dat weigerde hij. Hij ging naar Braamt 
om pastoor Klomp op te volgen. 23 jaar lang.
Op dit moment zijn locatieraad, bestuur en team in gesprek 
met elkaar om plannen te maken voor de toekomst, zodat de 
Braamtse geloofsgemeenschap een geïntegreerd en volwaar-
dig onderdeel van de parochie H. Gabriel wordt.
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Misdienaarsuitje Zeddam 2012
Op zaterdag 23 juni zijn we met 5 van onze misdienaars naar 
de Dom geweest in Utrecht samen met de kosters Bennie en 
Pia Onstein en Tom Soeter. We zijn vroeg vertrokken met de 
trein naar Utrecht. Eenmaal aangekomen in Utrecht moesten 
we eerst onze  misdienaars kleren aantrekken, want de dag 
begon met een grote mis met als voorganger de aardsbis-
schop van Utrecht. Na de mis hebben we met zijn allen onze 
broodjes opgegeten waarna de speurtocht door Utrecht 
begon. Als eerste moesten we spelletjes doen tegen de 
andere misdienaars. Omdat onze tegenstanders veel meer 
misdienaars hadden, deed onze koster Bennie ook mee. Toen 
we alle spelletjes hadden gedaan zijn we terug gegaan naar 

de Dom en hebben hier een quiz gemaakt en een filmpje 
gekeken. Als laatste  zijn we naar de Domtoren gegaan en 
moesten hier nog wat vragen beantwoorden. Omdat we 
allemaal best moe waren geworden en we dachten dat we 
toch geen prijs hadden gewonnen, zijn we niet meer naar de 
prijsuitreiking gegaan maar met zijn alle nog een ijsje gaan 
eten, om daarna weer met de trein naar huis te gaan. Maar 
voordat we naar huis zijn gegaan, na een leuke dag, hebben 
we eerst nog lekker gegeten bij de McDonalds.

Groetjes de misdienaars die mee zijn gegaan:

Luc, Guus, Gijs, Thieme en Alexander.

Wereldmissiedag Stokkum
 In het kader van de Wereldmissiedag 2012 hebben de kinderen van de Suitbertusschool 
meegedaan aan een heel leuk initiatief. Alle kinderen kregen een blanco enveloppe en 
mochten hun creativiteit uiten door deze enveloppen zo mooi mogelijk te versieren. 
Het eindresultaat is in alle opzichten prachtig geworden. Het is een mooi, lief en kleur-
rijk geheel geworden! Tijdens een prachtige viering verzorgd door de kinderen werd de 
prachtige collectie met inhoud aangeboden aan Pastoor Nollen. De opbrengst van deze 
mooie actie was: € 162,50 voor de missie in Senegal. Van de enveloppen wordt een mooie 
collage gemaakt die eerst op school en later in de kerk van Stokkum komt te hangen.

	  

	  



ColumnColumn

Woensdag 24 oktober jl. was de 13de  keer de Ontmoe-
tingsdag voor Ouderen en Zieken uit Wehl en Nieuw 
Wehl, gehouden in het Koningin Beatrixcentrum te Wehl. 
Ruimschoots voor de officiële ontvangst kwamen de eerste 
mensen al binnen in de feestelijk versierde toneelzaal , om 
vervolgens te genieten van koffie met een warme mini-
appelflap. Na het  welkomstwoord van de voorzitter begon 
om 11.00 uur de viering waarin pastoraal werkster Margot 
Dijkman en diaken Leon Feijen  voorgingen. Het ouderen-
koor verzorgde de zang. Na de viering kwamen de borreltjes 
op tafel , gevolgd door  soep en belegde broodjes. De twaalf  
vrijwilligers  zorgden er voor  dat de  110 deelnemers niets te 
kort kwamen. Na de lunch kon men meezingen of  luisteren 
naar met smartlappenkoor WIAMIE uit Wehl. Om het allemaal 
goed te kunnen volgen ontving iedere deelnemer  een map 
met de liedjes uit ‘die goede oude tijd’. Tijd om in te dutten 
was er niet bij en in de pauze werd er rondgegaan met koffie 
of thee . Na het optreden werd het podium weer gereed 
gemaakt voor het Marialof waarin diaken Theo Reuling voor-
ging en het parochiekoor uit Nieuw Wehl de zang verzorgde. 
Na het lof dankte de voorzitter alle mensen die hadden 
meegewerkt om deze dag tot een geslaagde dag te maken; 
de deelnemers werden nog verrast met een kleine attentie.

Kerstbeleving 
Fatima Zorg 
2012
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Kerst 2012 op Fatima Zorg staat in het teken van een duur-
zame kerst. Aandacht voor duurzaamheid is belangrijk, ook 
in een tijd waarin mensen vooral weer op de eigen por-
temonnee moeten letten. Om het onderwerp concreet te 
maken is ‘Zorgen voor mens en dier’ het leidende thema. Op 
het terrein van Fatima Zorg staan tenten van bijvoorbeeld de 
clustermanagers van Fatima Zorg, jongerenwerk Nieuw Wehl, 
de schoonmaakploeg, etc., waar u langs kunt lopen.  Veel 
tenten zullen aandacht besteden aan bedreigde diersoorten 
en de voorbijgangers vermaken met muziek of (kijk)spel. 
De route loopt van de kerk naar zalencentrum Banningshof, 
waar voor iedereen iets te drinken is. Op Banningshof zijn 
in het kader van het thema Duurzame Kerst ook Fair Trade 
producten te koop afkomstig uit ontwikkelingslanden. 
Kerst op Fatima Zorg is ieder jaar weer een ware beleving. 
U van de Gabriëlparochie wordt van harte uitgenodigd om 
ook de kerstroute te lopen of één van de vier diensten bij 
te wonen. U kunt dan iets van de sfeer proeven waar onze 
bewoners erg van genieten. 
Datum: woensdag 19 december, van 17.00 – 21.00 uur. 

Anne Pier van der Meulen 
(geestelijk verzorger Fatima Zorg)

Geslaagde 
ontmoetingsdag....

De os in de kerststal

Het loopt al aardig tegen Kerstmis en het zal niet lang 
meer duren of in veel gezinnen zal de kerststal weer van 
de zolder worden gehaald. Vooral met kinderen erbij is 
het altijd weer een spannende bezigheid om de kerststal 
op te zetten. Het gebruik is al heel oud, zo is bekend dat 
in het jaar 1223 de H. Franciscus van Assisi de eerste 
( levende ) kerststal heeft tentoongesteld. Het is daarom 
begrijpelijk dat deze schutspatroon van de dieren ook 
bij de kerststal veel dieren heeft ingezet. Dat er schapen 
zijn komt rechtstreeks uit het kerstverhaal. Dat vertelt 
dat de herders de eersten waren die het pasgeboren 
kind kwamen bezoeken, zo staat het in het evangelie. En 
waar herders zijn, zijn ook schapen. De ezel in de kerst-
stal zal door St. Jozef zelf zijn meegebracht. Of die van 
hemzelf was of dat Hij hem geleend had, staat niet in de 
Bijbel. Maar zo’n lange reis van Galilea naar Bethlehem 
vraagt om een ezel die het nodige water en voedsel en 
enig huisraad kan dragen. Bovendien zal Maria in haar 
toestand deze weg niet hebben kunnen lopen en ze zal 
zodoende vele uren op de ezel hebben doorgebracht.
Maar hoe zit het dan met de os? In de tijd van St. Francis-
cus was de os zo algemeen in gebruik, dat hij er heel ge-
makkelijk aan kon komen. Bijna iedereen had een trekos 
om het land te ploegen en zware vrachten te verslepen. 
In onze tijd is de os helemaal uit beeld geraakt en vooral 
kinderen zullen niet meer weten wat een os eigenlijk is.
Ook onze streek kende vroeger veel ossen. We hoeven 
maar te denken aan veel weilanden die nog altijd de 
naam ‘ossenweide’ dragen en tussen Herwen en Lobith 
ligt nog altijd de Ossenwaard. Voor veel mensen is de 
voorganger van de tractor het paard, maar dat is pas na 
ongeveer 1700 het geval. Daarvoor waren het de ossen.
Je zou kunnen zeggen dat het paard de auto van 
vroeger is en de trekos de tractor. Daarnaast zijn ossen 
altijd geweid voor het vlees. De namen ossehaas en 
ossestaartsoep herinneren hier nog aan. Tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw zijn ook in onze streek veel os-
sen geweid, vooral op ver weg gelegen weilanden, waar 
niet al te veel toezicht was, zoals in de uiterwaarden en 
in de broeklanden.

Ik vind de os een miskend dier. Het is al geen pretje om 
os te worden en dan zijn de mensen ook nog het eeu-
wenlange geploeter om de ploeg te trekken helemaal 
vergeten. Laten we daarom dit jaar bij het opstellen van 
de kerststal met een gevoel van dankbaarheid de os 
naast de ezel zetten.

Zalig Kerstmis,

Derk
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Op vrijdag 7 december opent het museum weer de deuren 
om tot en met 6 januari 2013 wederom honderden mooie 
kerstgroepen, waarvan men de meeste nog niet eerder heeft 
kunnen zien, in de speciaal in kerstsfeer gehulde kerk te 
bewonderen. Dit jaar is het de beurt voor Clary Houtzager en 
haar vriend Cors de Kruijk uit Vianen om de mooiste groepen 
uit hun uitgebreide collectie voor de bezoekers uit te stallen. 
Ook zij zijn lid van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, 
waarvan leden ieder jaar op diverse locaties hun verzame-
ling willen laten zien en waar kan dit nu beter dan in een 
kerkgebouw! Ook uit de eigen verzameling laat het museum 
natuurlijk weer mooie groepen zien, waaronder de Cuypers-
groep die bij de kerk hoort.

Laat u met uw gezin of vrienden verrassen en geniet eerst 
van het kerstklankbeeld en daarna van deze heel bijzondere 
tentoonstelling. Openingstijden: de Kersttentoonstelling is 
open op elke vrijdag, zaterdag en zondag van 7 december 
2012 tot en met 6 januari 2013, met uitzondering van 24 
december, 1ste Kerstdag  en Nieuwjaarsdag. Bovendien is de 
tentoonstelling van maandag tot en met donderdag tussen 
26 december 2012 en 3 januari 2013, telkens van 11.00 tot 
17.00 uur open.

Adres: Heiligenbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101, 7251 LD 
Kranenburg-Vorden, tel. 0575-55 64 88 (tijdens openingstij-
den). Zie ook www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Kerstgroepen in Kranenburg

Kerken open tijdens de kerstdagen: 
bezichtiging kerststal  2012
 

GELOOFSGEMEENSCHAP 1E KERSTDAG GEOPEND 2E KERSTDAG GEOPEND

Beek  12.00 - 18.00 uur 12.00 - 18.00 uur

 16.00 Kindje wiegen

Braamt  

Didam 12.00-16.00 uur 12.00-16.00 uur

’s Heerenberg 09.00 tot 16.00 uur 09.00 tot 16.00 uur

Kilder Geen openstelling Geen openstelling

Lengel Geen openstelling Geen openstelling

Loil  Geen openstelling Geen openstelling

Nieuw-Dijk  14.00-16.00 uur

Nieuw Wehl 14.00 – 17.00 uur

 15.30 uur Kindje wiegen 

Stokkum 12.00-17.00 uur 12.00-17.00 uur 

Wehl   14.00-16.00 uur

Zeddam 15.30 uur Kindje wiegen 14.30 Kerstconcert

 16.30 uur 13.30 uur- 16.30 u Bezichtiging Kerststal



 

De	Gabriël			•			Kerstmis	2012										17

ROOSTER VIERINGEN KERSTMIS 2012,  CLuSTER 1     
     
DATuM LENGEL ‘S-HEERENBERG STOKKuM ZEDDAM
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
2012 Emmaus St. Pancratius St. Suitbertus  St. Oswaldus

20.12 ----- ----- ----- -----
Boeteviering 
in Didam 19.00    

24.12 ----- 17.00  Gebedsviering  ----- 17.30 Gebedsviering 
Kerstavond 17.00  Door de werkgroep  Door de werkgroep
kleutervieringen    
  Samenzang   Jeugdkoor
                   
Kerstavond 19.00 19.00 Eucharistieviering ----- 19.00 Gezinsviering -----
 Em. Deken Hendriksen  Pastor Nollen  
    
 Emmauskoor    

Kerstavond 21.00 -----  21.00 Eucharistieviering 21.00 Communieviering
   Pastor Nollen Past.werkster Verrips
    
    Weerklank 

25.12 ----- 09.30 Communieviering 10.30 Eucharistieviering 11.00 Eucharistieviering
Kerstmis   Past.werkster Dijkman Pastor Nollen  Em. Deken Hendriksen
  Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor
    
    15.30 Kindje Wiegen

26.12 ----- ----- 10.30 Eucharistieviering 15.00 Kerstconcert
2de kerstdag    Pastor Nollen 
    
31.12 19.00 Gebedsviering  ----- 19.00 Gebedsviering  19.00 Gebedsviering 
Oudjaar  Werkgroep   Pastor Nollen Werkgroep 
    
 Emmauskoor   Dames en Herenkoor

01.01  2013 ----- ----- 10.30 Eucharistieviering -----
Nieuwjaar   Pastor Nollen  
    

Op woensdag 16 januari is een informatieavond in de Emmauskerk te ’s-Heerenberg over de aanstaande sluiting van de kerk 
en hoe de geloofsgemeenschap verder gaat. Van 19.30 – 20.30 uur zijn de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap welkom en 
vanaf 20.30 uur alle parochianen. Nadere informatie volgt via het Contactblad.

Informatieavond sluiting Emmauskerk

 

Parochie H. Gabriël viert Oudjaar
iemand van de werkgroep Mariavieringen. We kunnen dit 
misschien  verwerken in de Mariavieringen in mei  2013.

Op oudejaarsavond 31 december om 19.00 uur zullen er 
in alle geloofsgemeenschappen gebedsvieringen zijn.  We 
denken terug aan het voorbije jaar 2012, maar willen ook 
onze blik richten naar het nieuwe jaar: dat ook in 2013  
onze verbondenheid met elkaar verder groeit. Het thema 
van deze viering  is dan ook:  Licht naar de Toekomst. 

Werkgroep Maria/oudjaarvieringen:
Pastoor Ben Aarsen, Wilma Beursken, Josephien van der Aart,
Marian Scholten, Carla Krechting

In de afgelopen oktobermaand hebben we stil gedaan 
bij het verbonden zijn met elkaar en als geloofsgemeen-
schap in onze parochie. Wij hebben  dat gedaan in diverse 
geloofsgemeenschappen  onder het thema: Licht naar 
de Toekomst. Veel parochianen zijn met ons verbonden 
geweest in  de oktobermaand – Mariamaand.
In mei  2013 willen we samen met u verder trekken. Er zul-
len in de diverse geloofsgemeenschappen weer Mariavie-
ringen worden gehouden, en hopen dan weer velen van u 
te begroeten. 

Voelt u zich door een speciale tekst of ervaring in het bij-
zonder, met Maria verbonden, heeft u ideeën of anderszins 
en wilt u dat met ons delen, neem dan contact op met 
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ROOSTER VIERINGEN VANAF  15 DEC  T.M. 27 jANuARI 2013,  CLuSTER 2
DATuM DIDAM LOIL NIEuW-DIjK BEEK
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
 H. Martinus en H. Maria O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen H. Antonius van Padua St. Martinus
2012    

15.12 3de advent ----- ----- 19.00 Communieviering -----
   Mw. W. Beursken 
   Sam Sam  

16.12 11.00 Eucharistieviering ----- ----- 11.00 Communieviering
 Em. deken van Merm   Past. Werkster Verrips
 Mariakoor   Gemengd koor

23.12 4de advent 11.00 Eucharistieviering ----- ----- -----
 Em. Deken Hendriksen   
 Dameskoor Martinus   

20.12 19.00 Boeteviering  ----- ----- -----
Boeteviering in Team    
Didam

24.12 17.00 Gebedsviering  ----- 17.00 Gebedsviering  17.00 Gebedsviering 
Kerstavond  Werkgroep   Dhr. T. Bosman Werkgroep 
kleutervieringen Jeugdorkest Step up  Sam Sam Jeugdkoor Eigenwijz 

Kerstavond 19.00 19.00 Communieviering  ----- 19.00 Communieviering  19.00 Communieviering
 Em. Past. Werkster Wiendels  Past. Werkster Dijkman Diaken Reuling
 Mariakoor   Gemengd koor
   Gemengd koor 

Kerstavond 21.00 21.00 Communieviering 23.00 Communieviering ----- -----
 Past. Werkster Dijkman Mw. Godschalk / Mw.Buiting  
 Different Generations Sjanté   

25.12 11.00 Communieviering 09.30 Communieviering ----- 11.00 Communieviering
Kerstmis  Diaken Reuling Past. Werkster Verrips  Past. Werkster Verrips
 Dameskoor Martinus Kinderen St.Jozefschool  Gemengd koor

26.12 ----- 09.30 Communieviering 11.00 Communieviering 11.00 Communieviering
2de kerstdag  Diaken Reuling Diaken Reuling Past. Werkster Verrips
  Gemengd koor  Harmonie De Club Harmonie Volharding

30.12 11.00 Eucharistieviering -----  ----- -----
 Em. Deken Hendriksen   
 Herenkoor Martinus   

31.12 19.00 Gebedsviering  19.00 Gebedsviering  19.00 Gebedsviering  19.00 Gebedsviering 
Oudjaar Mw.T.Walthaus en  Mw. Buiting en  Werkgroep Werkgroep 
 Diaken Reuling Dhr. Willemsen  
 Dameskoor Martinus Gemengd koor Gemengd koor Gemengd koor

01.01   2013 11.00 Communieviering ----- ----- -----
Nieuwjaar  Diaken Reuling   
 Mariakoor   

05.01 ----- -----  -----

06.01 11.00 Eucharistieviering ----- 11.00 Communieviering -----
 Em. Deken Hendriksen  Dhr. T. Bosman 
 Herenkoor Martinus  Gemengd koor 

12.01 19.00 communieviering  ----- ----- -----
 Past. werkster Verrips   
 Dameskoor Martinus   

13.01 11 00 Eucharistieviering 09.30 Eucharistieviering ----- 11.00  Communieviering
 Em. deken van Merm Em. Deken Hendriksen  Past. Werkster Verrips
 Mariakoor Gemengd koor  Gemengd koor

19.01 ----- 19.00 Communieviering ----- -----
  Past. Werkster Verrips  
    
20.01 11.00 Eucharistieviering ----- ----- 11.00 Communieviering
 Em. deken van Merm   Diaken Feijen
 D.G.    Gemengd koor

26.01 19.00 Communieviering ----- ----- -----
 Werkgroep J.Willemsen    
 Herenkoor   

27.01 11.00 Eucharistieviering 09.30 Communieviering ----- 11.00 Communieviering
 Em. Deken Hendriksen Werkgroep J.Willemsen   Werkgroep W.Kluitman 
 Mariakoor   
    



ROOSTER VIERINGEN Kerstmis 2012, Cluster 3    
     
DATuM BRAAMT KILDER NIEuW WEHL WEHL
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
 O.L.V. van  St. johannes de Doper O.L.V. van
2012 Altijddurende Bijstand  Altijddurende Bijstand St. Martinus
    
20.12 ----- ----- ----- -----
Boeteviering in    
Didam 19.00

24.12 -----  -----  17.00 Gebedsviering 17.00 Gebedsviering 
Kerstavond 17.00   Werkgroep           Werkgroep 
kleutervieringen    KK de Regenboog         
   Kinderen Timpaan 
                   
Kerstavond 19.00 ----- 19.00 Communieviering  19.00 Communieviering  
  Past.werkster Verrips Diaken L. Feijen   
   Dames- en Herenkoor 
                   
Kerstavond 21.00 21.00 Communieviering  -----  21.00 Communieviering 
 Diaken Reuling            Diaken Feijen
    One More Voice

25.12 ----- 11.00 Communieviering 10.00 Communieviering 09.30 Eucharistieviering
Kerstmis   Diaken L. Feijen   Werkgroep  Em. Deken v. Merm
   Joko 
    
   15.30 Kindje wiegen  Parochiekoor 

26.12 ----- 10.00 Communieviering  -----  -----
2de kerstdag   Werkgroep  
  One More Voice  

29.12 ----- ----- 19.00 Gebedsviering -----
   Werkgroep  
   Dames- en Herenkoor 

31.12 19.00 Gebedsviering           19.00 Gebedsviering              ----- 19.00 Gebedsviering              
Oudjaar  Werkgroep Werkgroep  Werkgroep
    One More Voice

01.01  2013 ----- ----- ----- 09.30 Communieviering
Nieuwjaar    Diaken Th. Reuling 
    
    Parochiekoor
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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

St. 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.

St. 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

St. 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

St. 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 / H. 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
www.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.


