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Eén parochie,
         12 geloofsgemeenschappen



Voorwoord 

Website van de 
parochie H. Gabriël

Over twee weken is Pasen, een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk. Voorafgaand 
met de Vastenperiode is er een aanloop naar dit feest waarbij we alle gelegenheid 
hebben om te overdenken. Denken over de wijze waarop we geloven, of denken 
over de omstandigheden waarin de Katholieke Kerk zich op dit moment begeeft. 
Een roerige periode waarbij een nieuwe Paus onze Kerk zal leiden. Persoonlijk vind 
ik Pasen altijd het mooiste Katholieke feest dat er is. De bijzondere dagen in de 
Goede Week, de Paasmis waarbij het Licht van Christus weer wordt binnen gehaald 
en over ons mag schijnen. Kerstmis, geboorte, is mooi, maar verrijzen uit de doden, 
dat heeft voor mij toch altijd een extra bijzondere betekenis. In deze De Gabriël 
leest u veel over ontwikkelingen binnen de parochie Gabriël. De wijzigingen in de 
personele bezetting van het Pastoraal Team, de ontwikkelingen binnen de geloofs-
gemeenschappen met aan de ene kant sluiting van een kerk en aan de andere 
kant de toekomst van een kerk door de inzet van vrijwilligers. Als je wilt zou je dit 
symbolisch goed kunnen vertalen naar de betekenis van Pasen. Het kan verkeren… 
Ik wens u namens de redactie van De Gabriël mooie, lichtgevende Paasdagen toe!

Namens de redactie van De Gabriël,
Augustine van Ree

Sinds een aantal maanden is de website van onze parochie in de lucht. Naast het 
informatieblad de Gabriël en het informatieblad binnen uw geloofsgemeenschap, 
geeft dit een compleet beeld van onze parochiegemeenschap. Wij richten ons niet 
alleen tot al onze medeparochianen, maar ook tot alle andere bezoekers die geïn-
teresseerd zijn in onze parochie.  Op de website treft u algemene informatie over 
de parochie, zoals parochiestructuur, pastoraal team, werkgroepen en vieringen. 
Verder vindt u algemene gegevens over sacramenten, dopen, eerste H. Communie, 
vormsel, huwelijken, ziekenzalving en uitvaarten.  Bovendien heeft elke geloofs-
gemeenschap 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. Onlangs is het aantal webmasters uitgebreid 
en hebben we Glenn Hülkenberg mogen verwelkomen binnen ons team. Glenn is 
een IT-Professional en woont in Zeddam.  Dit voorjaar starten wij met het verder 
inrichten van de home-sites binnen de lokale gemeenschappen in onze parochie. 
Als webmasters bieden wij hiertoe ondersteuning bij het inrichten en eventueel 
ombouwen van de huidige lokale website. Wij werken met CMS-beheersysteem 
(Content Managementsysteem). Dit is softwaretoepassing, die het mogelijk maakt 
om eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op inter-
net te kunnen publiceren. 

Wij zoeken nog redacteuren, die willen meehelpen met het opbouwen en onder-
houden van de lokale pagina’s. Bent u bekend  met het werken met MS-Word en 
bent u geïnteresseerd voor een functie als redacteur voor uw geloofsgemeen-
schap? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactadres of via het 
secretariaat binnen uw geloofsgemeenschap. Wij zorgen ervoor dat u vertrouwd 
raakt met het CMS-beheersysteem.   

Reacties kunt u sturen naar de webmasters: 
Theo Reuling, Glenn Hülkenberg en  Ben Berendsen. 
Maak dan gebruik van het contactformulier op 
de website of stuur een mail naar 
secretariaat@parochiegabriel.nl  en bezoekt u 
de website, het adres is: www.parochiegabriel.nl 
of scan de QR-code.

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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Het verhaal van Maria van Magdala vroeg in de morgen bij 
het graf van Jezus maakt op mij diepe indruk. Er werd in de 
gemeenschap in Jeruzalem nogal over haar gepraat. Hoe 
haar levenswandel lang niet altijd het daglicht kon verdra-
gen. Zo had ze al gauw een etiketje opgeplakt gekregen en 
dat bleef aan haar kleven. Toch had ze al haar moed bijeen-
geraapt om de man van Nazareth, Jezus, te ontmoeten en Hij 
had haar echt gezien. Hij had haar hart opengebroken en een 
nieuwe toekomst gegeven. Bevrijd van oude pijn had ze be-
seft dat je bij God genade kunt vinden en van de Allerhoog-
ste steeds nieuwe kansen krijgt. Je mag zijn wie je werkelijk 
diep van binnen bent. Je hoeft je niet anders voor te doen 
dan je bent. En nu…. Haar Gids en Leidsman veroordeeld, de 
mond gesnoerd, dood: haar wereld stort in…. En diep van 
binnen voelt ze de ogen in haar rug van mensen die goed 
zijn in vooroordelen en etiketten plakken. Ze zoekt troost, 
bij het graf, in de tuin, maar vindt Hem niet. In het boek ‘De 
Overgave’ van Arthur Japin staat het zo mooi:
“Het is met  troost als met liefde, er valt niets te zoeken, alleen 
te vinden”. Verblindt door verdriet komt ze die troost niet op 
het spoor en dan opeens hoort ze haar naam, het kostbaar-
ste bezit van haar eigen identiteit: Maria. De stem die ze 
herkent, de stem die toekomst, nieuw leven geeft, de stem 
van haar Meester. De groeikracht in het leven krijgt een 
nieuwe impuls. Hij is er, leeft!!! Hoe velen gaan niet een weg 
als Maria van Magdala? Hebben alle moed bij elkaar geraapt 
om echt te vertellen wie zij diep van binnen zijn en hopen op 

begrip, op liefdevolle aandacht. En wat vinden zij: onbegrip? 
Hoe kun je na zoveel jaren huwelijk elkaar loslaten? Of dat je 
zomaar tijdens de koffie besluit uit elkaar te gaan, omdat je 
diep van binnen al lang wist dat je anders bent? Een etiketje 
is gauw geplakt en de pijn en het verdriet van beide partners 
geldt ineens niet meer. Of als je na een lange eenzame weg 
alle moed verzameld hebt om te vertellen dat je homo bent 
en  je hoort die standaard zin: “als je maar gelukkig wordt “. 
Er worden je meteen etiketjes opgeplakt. Jouw worsteling 
komt niet ter sprake. Of je raakt in financiële crisis, alsof je 
ervoor gekozen hebt je baan te verliezen? Moet je dan…. De 
duisternis van de dood kan Jezus niet in zijn greep houden: 
Gewekt door het Licht van de nieuwe morgen staat Hij op, 
letterlijk, en leeft…. Hij doet wat Hij altijd deed, zoals wij 
Hem kennen: Hij roept mensen bij hun naam om uit de 
duisternis van het dode leven op te staan en te wandelen in 
het nieuwe licht. Jezus roept je bij jouw naam, zoals Hij deed 
die eerste dag van de week in die tuin. Maria mocht zijn en 
leven zoals ze diep van binnen was: het geloof in het echte 
leven krijgt nieuwe groeikansen. Pasen vieren betekent voor 
mij dus ook groeikansen geven/krijgen aan/van mensen die 
werkelijk laten zien, wie ze zijn en hun/mijn naam met liefde 
en eerbied uitspreken. Dan kan paasgeloof groeien.

Zalig Paasfeest  

Pastoor Ben Aarsen  

Het Paastriduüm vieren…
De richtlijnen voor het vieren van de drie Heilige dagen, die vorig jaar het levenslicht zagen, zijn met ingang van Aswoensdag 
2013 van kracht geworden. Deze regelingen doen recht aan de drie heilige dagen en geven een goed handvat om ons geloof 
goed en waardig te vieren. Ze hebben ook consequenties. De vieringen dienen plaats te hebben in het Eucharistisch centrum 
van de parochie (Didam) en in kerken waar het mogelijk is dat grotere groepen gelovigen samen kunnen vieren. Bovendien 
dient een priester voor te gaan. Ook over de aanvangstijden van de vieringen wordt een en ander gezegd.

Wij kunnen ons in de Gabriëlparochie gelukkig prijzen dat we 
voor de viering van Witte donderdag en de Paaswake kunnen 
rekenen op de inzet van vijf priesters. Wij zijn dan ook de pas-
tores Hendriksen, Van Merm, Nollen en De Vreeze dankbaar 
voor hun bijdrage aan deze grote vieringen. Het betekent 
echter ook dat er niet in alle kerken van onze parochie een 
viering zal zijn. Maar door de afstanden zo klein mogelijk 
te houden moet het toch mogelijk zijn om met velen het 
Paastriduüm goed te vieren. We hopen dan ook dat u in uw 
buurt wilt omkijken naar mensen die graag naar de kerk 
zouden willen en afhankelijk zijn van vervoer. Als u met de 
auto gaat en u hebt een plaatsje vrij….!!?? In het rooster kunt 
u zien waar en met wie de vieringen zijn. Wat de aanvangs-
tijden betreft beginnen de vieringen op Witte Donderdag 
in de avonduren. Die dag mogen er geen andere vieringen 
zijn dan de plechtige herdenking van het instellen van de 
Eucharistie	door	Jezus	en	mag	de	Eucharistie	niet	vóór	16.00	
uur	beginnen.	Op	Goede	vrijdag	is	15.00	uur	het	tijdstip	
waarop Jezus aan het kruis gestorven is (De Schrift geeft het 
tijdstip nauwkeurig aan “het negende uur”). Van oudsher zijn 
we	gewend	om	15.00	uur	bij	elkaar	te	komen	om	de	dood	
van de Heer te gedenken tijdens een gebedsviering of om 
samen de kruisweg te bidden. Zie het rooster om te kijken 
waar	we	samen	komen.	’s	Avonds	om	19.00	uur	zijn	in	Didam	
de plechtigheden van die dag. Een viering met Schriftlezing, 

kruisverering en gebeden voor kerk en wereld. Op een paar 
plekken zijn initiatieven om die avond op een bijzondere 
manier te gedenken. In Loil samen met het koor Sjanté en in 
Zeddam samen met onze protestantse broeders en zusters 
en koor Weerklank. Paaszaterdag is een dag van bezinning en 
gebed. We waken bij het graf van Jezus. Na zonsondergang 
begint de viering van de Paaswake. De Paaswake vieren we 
op	5	plaatsen	en	steeds	zal	een	priester	de	voorganger	zijn.	
In de Paaswake wordt het nieuwe vuur gezegend en de 
paaskaars plechtig binnengebracht. Ook het water voor de 
Doop zal gezegend worden en we hernieuwen onze doopbe-
loften. Aan het eind van de Eucharistie ontsteken we aan de 
paaskaars het licht van een lantaarn die bestemd is voor de 
buurtgemeenschappen waar geen Paaswake gevierd wordt. 
Met dat licht zal dan op paaszondag in de viering de nieuwe 
paaskaars ontstoken worden. We hebben ons best gedaan 
om zo goed mogelijk onze parochianen tegemoet te komen 
opdat niemand te ver hoeft te gaan om de grote dagen van 
ons geloof mee te vieren. Ik spreek dan ook de wens uit dat 
we naar elkaar omzien en juist samen naar de kerk te gaan 
en zeker onze medeparochianen niet vergeten die afhanke-
lijk zijn van vervoer. Moge het zo waardige en inspirerende 
dagen zijn!

Pastoor Ben Aarsen
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Wat jammer dat ze weg is
Op	zondag	27	januari	heeft	de	H.	Gabriël	parochie	afscheid	genomen	van	pastoraal	medewerkster	Carmianne	Verrips.	Zij	is	vier-
en-half jaar actief geweest in onze parochie en heeft zich vooral toegelegd op de catechese, zoals Eerste Communie en vormsel. 
Daarnaast heeft ze een aantal jaren een groep ‘Geloven Nu’ begeleid. Aan de hand van een stukje tekst uit de bijbel gingen een 
aantal parochianen met elkaar in gesprek over de betekenis van de tekst en wat dit voor en in hun eigen leven betekent.
Carmianne was erg betrokken bij het wel en wee van de parochianen. Dat betaalde zich terug in een druk bezochte afscheidvie-
ring en receptie. De vice-voorzitter van het Kerkbestuur Margot Zwetsloot sprak haar toe en herinnerde eraan hoe Carmianne 
medio	2007	bij	een	parochie	in	wording	kwam	te	werken.	Het	fusieproces	was	net	opgestart.	“Het	waren	geen	makkelijke	jaren,	
want	13	geloofsgemeenschappen	bij	elkaar	brengen	valt	niet	mee.	De	veranderingen	volgden	elkaar	zo	snel	op,	dat	we	bijna		
geen tijd hadden om op adem te komen. Toch probeerde je er altijd op een positieve manier naar te kijken en mee om te gaan, 
zelfs op momenten dat we het gevoel hadden dat het vele en belangrijke werk dat jullie als pastoraal werkenden in de parochie 
doen niet altijd op waarde wordt geschat.” Over de taakinvulling zei de vice-voorzitter: “Als pastor met als hoofdprofiel catechese 
had je een stevige taak, naast de vieringen en vele organisatorische taken die er vaak ongevraagd bij kwamen.” Ze memoreerde 
dat Carmianne vaak iets vertelde over de vaak grappige uitspraken van de kinderen die ze op de Eerste Communie of het Vorm-
sel voorbereidde. “Ook tijdens de vieringen kwam in de overwegingen regelmatig iets terug van wat je meemaakte en vertelde 
je hoe de beleving van het geloof door parochianen je raakte en aan het denken zette en legde je de link naar het Evangelie van 
die week. Daarmee liet je zien dat het Evangelie en het geloof zo verbonden zijn met het leven van alledag.” Carmianne heeft 
een nieuwe bestemming in haar leven: het Medisch Spectrum Twente in Enschede. “Ik feliciteer het MST met de komst van jou 
als pastor, want je zult daar zeker op je plek zijn. Pastor zijn zoals je voor ogen stond toen je destijds aan je studie begon. Van 
betekenis kunnen zijn voor zieken en hun naasten op vaak verdrietige en moeilijke momenten. Een mooie, maar ook zware taak.” 
Van ons had het verblijf in de H. Gabriël best langer mogen duren. Dat merkten we ook aan de reacties van parochianen toen we 
bekend	maakten	dat	je	per	1	februari	een	nieuwe	functie	hebt	aanvaard:	‘wat	jammer	dat	ze	weggaat’.		Tot	juli	moeten	wij	het	in	
onze parochie doen met een heel klein pastoraal team. Onze pastoor Ben Aarsen kan tot maart nauwelijks functioneren. Geluk-
kig is hij wel aan de betere hand. Diaken Theo Reuling en pastoraal medewerkster Margot Dijkman hebben hun handen meer 
dan vol. Twee ‘stokoude’ pastoors, in Stokkum pastoor Nollen en in Braamt pater De Vreeze, zijn in die desbetreffende geloofs-
gemeenschappen actief. Diaken Leon Feijen biedt een beperkt aantal uren aan. Met de hulp van enkele andere pastors die met 
emeritaat zijn – en met de vele vrijwilligers die onze parochie rijk is – zullen we deze periode zien te overwinnen. Dat gaat ons 
lukken! 

Harrie Leijten

Carmianne Verrips, Theo Reuling, Pastoor Ben Aarsen en Margot Dijkman tijdens het afscheid van eerstgenoemde 

Wijziging wachtdienst
Door het vertrek van pastoraal werkster Carmianne Verrips en de beperkte inzetbaarheid van pastoor Ben Aarsen is de be-
reikbaarheid	van	het	pastoraal	team	in	noodsituaties	aangepast.	Vanaf	1	februari	is	de	noodtelefoon	’s	avonds	en	’s	nachts	
tussen	21.00	en	09.00	uur	uitgeschakeld.	Het	verzoek	is	dan	ook,	wanneer	het	moment	van	ziekenzalving	of	ziekenzegen	in	
zicht komt, tijdig contact op te nemen met het pastoraal team zodat het ingepland kan worden. De ervaring leert dat dit in 
vrijwel alle gevallen goed mogelijk is. Hiermee kan het moment van vieren voor de zieke veelal veel bewuster meegevierd 
worden en geeft het voor de zieke en de aanwezige familie meer waarde.

Het pastoraal team
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Even minderen voor Honduras
Van Carnaval tot Pasen voert de Vastenaktie campagne voor projecten in ontwikkelingslanden. Vasten is delen met mensen 
die het minder hebben. Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. 

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende 
armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze 
gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, 
op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. 
Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS 
voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden 
opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, be-
schadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste 
hebben overleefd.

Onze vastenactie ondersteunt daarom de zusters Scalabrini-
anas. Zij vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen 
liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, 
zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende 
situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migran-
ten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen 
in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen 
van God.”

Armoede
Misschien moeten we eerst kort stilstaan bij de achtergron-
den van deze immense migratiestroom. Waarom verlaten 
duizenden jonge mannen hun vaderland? Ondanks de be-
roemde bananen en de koffie, is Honduras een van de armste 
landen van Zuid-Amerika. De rijkdommen van het land zijn 

overwegend in buitenlandse handen of in bezit van een klein 
aantal grootgrondbezitters. Bovendien zijn de opbrengsten 
bestemd voor de export. Kleine boeren hebben op het plat-
teland nauwelijks landbouwgrond ter beschikking en kunnen 
onvoldoende mais, bonen en graan verbouwen om van te 
leven. Deze basisproducten moeten dan ook worden geïm-
porteerd uit het buitenland en zijn duur. Velen trekken naar 
de stad, om daar in de beruchte ‘informele’ sector te belan-
den: het leger van schoenpoetsers, autowassers en verkopers 
dat wanhopig probeert te overleven Zeker na de desastreuze 
gevolgen	van	de	orkaan	Mitch	in	1998	werd	het	leven	van	
deze kwetsbare mensen nog moeilijker: landbouwgronden 
werden onbruikbaar, sloppenwijken werden weggespoeld, 
gebouwen en wegen verwoest.

In onze parochie Gabriël bevelen wij de collecte voor dit 
project van harte bij u aan.
 
Steun de Vastenaktie en geef de allerarmsten een 
toekomst. De wereld groeit als we delen.

MOV (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

De collecte is dit jaar voor Honduras, zoals u heeft kunt lezen.

In Didam, Nieuw-Dijk en Loil wordt een huis-aan-huis collecte gehouden. 
Ons streefbedrag is dit jaar € 15.000,-. Vorig jaar is er €	14.028,-	bijeen	gebracht.

Het vastenzakje kunt u vinden in deze De Gabriël en wordt weer opgehaald op: 
25, 26 of 27 maart a.s. Help met uw gift tijdens de collecte of maak uw gift over op ons nieuwe banknummer: 
Rabobank nr. 1597 62 251 t.n.v. Par. H. Gabriël Didam inzake MOV / Vastenactie o.v.v. Honduras.

Werkgroep M.O.V. Didam/Loil/Nieuw-Dijk.
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Eerste communie 2013

Meimaand Mariamaand 
in de parochie Gabriël

Veel kinderen met hun ouders zijn momenteel betrokken bij de Eerste Communie. Bij het maken van de planning kwamen we tot 
de ontdekking dat het priestertekort in onze kerk grotere gevolgen heeft dan we dachten. Het lukte ons niet om op 12 locaties 
in 14 of 15 vieringen de daarvoor benodigde priesters te vinden. Een aantal mensen hebben ons gewezen op het feit dat er toch 
wel priesters zijn, waarbij echter opgemerkt moet worden dat alle priesters in ‘actieve leeftijd’ verbonden zijn aan grote paro-
chies zoals het onze en dus al van het nodige werk voorzien. Bovendien hebben zij de plicht om op zondag in de eigen parochie 
voor te gaan in de Eucharistie. Emeriti die nog zodanig vitaal zijn dat zij met en voor de kinderen en zichzelf goed kunnen vieren 
zijn er te weinig.

De komende meimaand zullen in onze geloofsgemeenschappen bijzondere vieringen rond Maria worden gehouden. Elke week zul- 
len we in één van onze kerken bij elkaar komen om te bidden en te zingen en om Maria hulde te brengen. Groeiend geloof  met Maria 
is het thema dat wij gekozen hebben voor de vieringen. In het Jaar van het Geloof die afgekondigd is door Paus Benedictus XVI 
van 11 oktober 2012, 50ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie, tot 24 november 2013, Christus Koning.

Onze kerk heeft bepaald dat kinderen de allereerste commu-
nie moeten ontvangen in een Eucharistieviering. Zoals sommi-
gen parochianen voorstellen dat leken (zoals pastoraal werkers 
ook zijn) of diakens de Eerste Communie kunnen vieren met 
een woord- en communieviering kan dus niet. Al deze punten 
samen hebben ons doen besluiten de volgorde van vieren te 
veranderen. We zijn het project begonnen met een inhoude-
lijke ouderavond, waarna de kinderen thuis met hun ouders 
werkten aan het project. Daarna volgde een eerste (of meer) 
bijeenkomst(en) voor de kinderen waarin nadrukkelijk werd 
stilgestaan bij wat we gingen vieren. Thuis deden ze de derde 
stap. Op de plaats waar in het verleden de presentatieviering 
was,	vierden	we	nu	voor	het	eerst	Eucharistie	in	4	grote	vierin-
gen. Daarna vervolgt de catechese en sluiten we het project af 

in de lokale kerk met een groots parochie- en familiefeest. 
We hebben in de eerste bijeenkomst met de kinderen gespro-
ken over wanneer iets, dat nieuw voor je is zoals zwemmen of 
schaatsen, leuk wordt: als je veel geoefend hebt en het goed 
kunt. Hetzelfde geldt voor een eerste kennismaking met iets of 
iemand, je weet dan lang nog niet alles. Je hebt meerdere ont-
moetingen nodig. Hetzelfde geldt voor de ontmoeting met Je-
zus. We leren hem kennen door de verhalen, door er over na te 
denken en te praten, (‘door te bidden’, zei een communicant) 
en door de communie te doen. We maken er een begin mee, 
zo hebben we uitgelegd. Hoe goed jullie Jezus hebben leren 
kennen in de voorbereiding laten jullie zien in de slotviering. 
Dan is het nog niet afgelopen hebben we proberen duidelijk te 
maken.	Want	je	mag	niet	2,	niet	3,	geen	7	keer	ter	communie,	
zoals veel communicanten denken, maar heel je leven.
Kinderen maken veel dingen mee die pas later duidelijker wor-
den. Eucharistie vieren en meemaken is een groeiproces, zelfs 
als volwassene kan de beleving, het inzicht en geloofservaring 
bij Eucharistie nog steeds groeien. Wij hopen elk jaar weer dat 
voor kinderen de eerste Eucharistie leidt tot een jarenlange 
praktijk. Ouders spelen daarbij een rol. We zien helaas al jaren 
dat maar een klein deel probeert dit vorm te geven. We hopen 
dat de wijze van dit jaar ook een nieuwe stimulans mag geven 
dat een eerste communie er een van velen is.

Pastoraal team

Onze geloofsgemeenschappen kunnen de uitnodigende om-
geving zijn waarin mensen kunnen groeien in geloof, om de 
gave van ons geloof te delen met anderen, weten dat ‘de deur 
van het geloof’ altijd voor hen openstaat. Als wij in iemand ge-
loven, dan zeggen we dat we die persoon zo vertrouwen dat 
we op haar of hem durven bouwen, ons aan haar of hem toe-
vertrouwen. Maria is voor veel mensen in onze tijd een vrouw 
van grote betekenis. Ze is de Moeder van Jezus. Zij stond open 
voor de heilige Geest en is haar Zoon in alles trouw gebleven, 
tot in zijn dood. Wij willen tijdens alle vieringen Haar dan ook 
een bloemenhulde brengen en vragen u allen één bloem 
mee te brengen. Tijdens de viering wordt u uitgenodigd deze 
bloem bij het beeld van Maria neer te leggen. Voor al uw 
intenties staat het kistje voor de viering achter in de kerk. U 
kunt daarin uw persoonlijke intenties deponeren. De intenties 
zijn vaak zo persoonlijk dat ze niet voorgelezen worden maar 
wel aan de voet van het Mariabeeld worden neergelegd. Na de 
meimaand zal pastoor Aarsen zich over de intenties ontfermen 

en ze tijdens de bedevaart naar Lourdes meenemen om ze 
in de grot aldaar nogmaals bij Maria te brengen. Evenals de 
vorige keren hopen we ook deze maand velen van u te mogen 
begroeten.

De plekken waar we bij elkaar komen om te vieren zijn: 
zondag 5 mei Wehl 9.30 uur
zondag 12 mei Beek 11.00 uur Moederdag
zondag 19 mei Kilder 9.30 uur 1e Pinksterdag
zondag 26 mei Zeddam 11.00 uur
donderdag 30 mei Didam 19.00 uur

Wij wensen u allen goede en mooie Mariavieringen.

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



Eerste Lustrum 
Weeshuis Egyam Ghana
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Op uitnodiging van een Ghanese priester reisde Thea van den Bosch in november 2004, naar Ghana. Thea was diep geraakt 
door de vreselijke armoede die zij daar aantrof. Veel kinderen sterven aan meest eenvoudige ziektes zoals darminfecties, griep 
of longontsteking. Geld voor medicijnen of een operatie is er vaak niet. Ook aids en malaria eisen hun tol, waardoor soms hele 
gezinnen in korte tijd hun beide ouders verliezen. Voor deze kinderen is er vaak weinig of geen verzorging. Het is onmogelijk 
voor de toch al arme familieleden deze kinderen de nodige zorg te geven, waardoor er veel kinderen zonder verzorging op 
straat leven, met alle gevaren van dien (verkrachting, prostitutie). In maart 2005 is samen met een aantal vrienden gestart met 
de inzameling van geld en zijn voorbereidingen getroffen voor de start van de Stichting Weeshuis Egyam Ghana. In korte tijd 
kwam er veel hulp op gang. Het weeshuis ‘CHILDREN’S HOUSE OF HOPE’ is op 29 december 2007 geopend en Thea was in decem-
ber j.l. bij de eerste lustrumviering in Ghana.

Momenteel	wonen	er	49	kinderen	in	het	weeshuis,	en	allen	
bezoeken	dagelijks	de	dorpsscholen.	29	weeskinderen	worden	
begeleid en ondersteund, die nog in het dorp bij hun zeer 
arme familie wonen. Deze kinderen komen zo nodig in het 
weeshuis eten en worden voorzien van de nodige kleding en 
schoolspullen.	13	kinderen	bezoeken	inmiddels	de	vervolg-
scholen zoals: beroepsschool, Highschool en zelfs de universi-
teit. Er is inmiddels een grote groentetuin aangelegd, kippen 
voor de eieren en geiten. Met alle kinderen gaat het uitste-
kend, ze zijn gelukkig, zelfverzekerd en gezond. Als in één 
grote gezellige familie wordt er samen gespeeld en huiswerk 
gemaakt.	De	kinderen	worden	verzorgd	door	3	moeders	en	2	
kokkinnen, waarvan een moeder tevens verpleegkundige en 
ook afgestudeerd maatschappelijk werkster is. Daniel Payne 
doet nog steeds, als huisvader erg zijn best om het geheel 
draaiende te houden.

Het weeshuis is onderscheiden als beste weeshuis in West 
Ghana. Er wordt nauw samengewerkt  met Sociall Welfare, 
(onderdeel kinderbescherming). Toen me eind november 
door een goede vriend werd gewezen op het belang van een 
feestelijk	samenzijn	met	de	weeskinderen	tijdens	de	29ste	
december, bleek dit voor mij helaas niet mogelijk. Des te meer 
was het een grote verrassing: een ticket naar Ghana cadeau, 
een	geweldig	geschenk!	Dus		twijfelde	ik	geen	minuut	om	27	
december	af	te	reizen.	29	December	was	een	geweldige	dag,	
erg emotioneel maar in het bijzonder met een intens dankbaar 
gevoel. Dat gevoel zou ik zo graag met U allen willen delen, 
want zonder uw hulp was dit prachtige resultaat nooit bereikt 
. Met ons allen mogen we dus trots zijn. Er werd een speciale 
H.Mis opgedragen uit dankbaarheid. 

Alle kinderen en de staf werden op het priesterkoor geroepen 
en werden door de priester gezegend, terwijl er gebeden en 
gezongen werd in de overvolle kerk. De priester uit het dorp 
Egyam vroeg ons of wij misschien kruiswegstaties konden 
bezorgen voor zijn kerkje. Wij hebben onze prachtige staties 
in de St. Pancratiuskerk gefotografeerd en in Ghana laten 
inlijsten. Wanneer we nu in Egyam de H. Mis bezoeken geeft 
dat toch een beetje thuisgevoel. De priester en natuurlijk de 
bevolking van Egyam zijn erg dankbaar  en ontzettend trots 
op hun mooie staties. 

Het doet goed  te weten, dat de kinderen veilig zijn en goed 
worden verzorgd. Kinderen die zonder onze hulp totaal kans-
loos zouden zijn . Natuurlijk één druppel op een gloeiende 
plaat, maar toch: elk kind telt! En vele druppels…..

Thea van den Bosch
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De kerk in Loil leeft

werd kenbaar gemaakt door het luiden van de kerkklokken. 
Het is in Loil niet onopgemerkt voorbijgegaan. Letterlijk en 
figuurlijk gingen de deuren van de kerk weer open en kon er 
weer gevierd worden in een behaaglijk warme kerk. Het werd 
een bijzondere kerst in Loil. Op kerstavond werd een oude 
traditie in ere hersteld in een goedbezochte nachtmis. Door 
een vernieuwde samenwerking met de basisschool was er 
een drukbezochte gezinsviering.

Kortom de kerk leeft weer in Loil, op allerlei gebied. Ook nu 
weer blijkt dat de kerk een heel  belangrijke plaats heeft in 
het dorp. Het gebouw zelf, maar vooral ook het samenko-
men, elkaar ontmoeten en het samen vieren, op verschil-
lende manieren. Op dit moment is de werkgroep bijzondere 
vieringen druk bezig met het realiseren van The Passion. 
Het lijdensverhaal van Jezus wordt vertaald naar deze tijd 
en het wordt duidelijk dat het een gebeurtenis is die in 
alle tijden past. 
Kijken	we	naar	nu,	anno	2013,	dan	horen	en	zien	we	dat	de	
kerk voor de jongere generatie een andere invulling of be-
tekenis heeft gekregen. Daar willen en moeten wij ons voor 
in gaan zetten. We gaan ermee aan de slag met de kerk van 
nu, met tradities en geloven in deze tijd. En wij kijken naar 
de toekomst. We willen toch onze kinderen iets wezenlijks en 
belangrijks mee geven voor de toekomst? Daar moeten en 
willen we ons samen voor inzetten.

2012,	het	was	een	veelbewogen	jaar	,	een	jaar	van	bewust-
wording, van inzet van velen, handen ineen slaan, er achter 
komen dat je het zelf en vooral ook samen moeten doen. De 
kerk in Loil leeft, en die blijft leven. Daar moeten we zelf voor 
blijven zorgen en daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Wat kan er veel veranderen in een jaar!
Het	begon	allemaal	in	december	2011,	kort	voor	kerst.	
De Loilse kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
werd gesloten omdat er asbest in de kachel gevonden was. 
Noodgedwongen vonden de kerstvieringen plaats in zalen-
centrum Hendriks. Velen waren bang dat de kerk niet meer 
open	zouden	gaan.	In	maart	2012	werd	er	bij	zalencentrum	
Hendriks een bijeenkomst tussen het bestuur van de  
H. Gabriël en de inwoners van Loil georganiseerd. 
De Loilenaren kwamen deze druk bezochte avond met de 
volgende zorgen en vragen: ‘Wat gaat een nieuwe kachel 
kosten; Hoe lossen we dit op; Moet de kerk nu sluiten en Hoe 
gaan we verder?’ Het  bleek al gauw dat het deze avond niet 
zou gaan om het plaatsen van een nieuwe kachel met het 
daarbij horende koste plaatje, maar vooral over de vragen: 
‘Hoe gaan we in Loil de toekomst in?’, ‘Hoe houden we een 
levende geloofsgemeenschap?, ‘Wat betekent de kerk 
voor ons? en heel belangrijk: Wie wil zich daar voor in 
gaan zetten? 
Er werd vanuit het bestuur duidelijk aangegeven dat de kerk 
niet wordt gesloten als er sprake zou zijn van een levende 
geloofsgemeenschap. Dit betekent een gezonde financiële 
situatie en voldoende vrijwilligers. 

We gingen met elkaar in gesprek en wat we eigenlijk al 
wisten werd steeds duidelijker, de kerk heeft een belangrijke 
plek in de Loilse gemeenschap. We zullen het samen moeten 
doen en er de schouders onder moeten zetten. Dit houdt in 
dat je zelf medeverantwoordelijk voor de kerk bent, dat je 
zelf moet aanpakken. Er zijn deze avond mensen opgestaan, 
zij werden bereid gevonden zich in te zetten en hebben 
zitting genomen in de locatieraad en pastoraatsgroep, door 
gesprek en persoonlijke benadering konden werkgroepen 
aangevuld worden met nieuwe vrijwilligers. In een gesprek 
met Pastoor Aarsen is er gesproken over de verschillende 
mogelijkheden van vieren en is er een werkgroep bijzon-
dere vieringen opgericht. Ook is er een nieuw kinderkoor 
gekomen.  Met een enthousiaste groep vrijwilligers werd 
begonnen aan het restaureren van de pastorie en een aantal 
ruimtes daarnaast. Velen hebben zich ingezet om een toilet-
groep en een keukentje te realiseren. 

Een	jaar	nadat	de	kerk	werd	gesloten	kon	op	6	decem-
ber	2012	om	14.50	uur,	een	historisch	moment,	de	nieuw	
geplaatste kachel voor het eerst branden. Dit heugelijke feit 
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De gebrandschilderde ramen 
in Stokkum

Kerk in Lengel sluit voor de zomer

In de Sint Suitbertuskerk vertelt ieder raam zijn eigen verhaal. 
Het zijn de gebrandschilderde ramen van glazenier  Bram 
Stokhof	de	Jong.	Maar	liefst	14	ramen	van	deze	kunstenaar	
zijn in Stokkum te aanschouwen. De voorgevel van onze 
mooie St. Suitbertus kerk te Stokkum is versierd met een com-
binatieraam welke u twee verhalen toont in relatie met Pasen.
Aan uw linkerhand, De Verheerlijking op de Berg Tabor.
Het verhaal vertelt ons dat Jezus samen met de apostelen 
Petrus, Johannes en Jacobus de berg Tabor beklimt. 
Volgens de overlevering laat Jezus hier iets van zijn werkelijke 
goddelijke aard zien, door van gedaante te veranderen en 
gedeeltelijk het ‘hemelse licht’ door zijn gestalte te laten 
schijnen. Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia die met 
de stralende Jezus praten. De gedaanteverandering wordt 
gezien als aankondiging van Jezus’ Verrijzenis.
Aan de rechterzijde zien we, Christus Verrijzenis.
Het fundament van ons geloof. Christus sterft niet meer en 
wie zich met hem verbindt, beleeft het eeuwig leven.
Wij wensen u, samen met uw familie een Zalig Pasen.

Pastoor Nollen, locatieraad Stokkum.

Op	21	april	2010	moest	het	toenmalige	kerkbestuur	van	de	Emmaus	parochie	te	Lengel	het	besluit	nemen	de	Emmaus	kerk	
te sluiten. Er lagen daaraan drie redenen ten grondslag: een structureel financieel tekort,  enkele noodzakelijke op stapel staande 
investeringen aan het gebouw en onvoldoende vrijwilligers. Het bestuur van de Lengelse parochie heeft dat besluit niet lichtzin-
nig	genomen.	Daaraan	is	een	hele	procedure	vooraf	gegaan.	Het	bestuur	startte	eind	2006	een	onderzoek	naar	de	vitaliteit	van	
de Emmaus-parochie. Er werd een enquête gehouden, waarna bijeenkomsten met parochianen en vrijwilligers werden 
georganiseerd. Helaas werd alle moeite die het bestuur deed om de kerk te kunnen behouden niet beloond.

Het	bestuur	van	de	H.	Gabriël,	dat	in	zomer	van	2010	werd	geïnstalleerd,	nam	de	beslissing	van	het	Lengelse	kerkbestuur	over.	
Sindsdien is achter de schermen veel gebeurd om tot de daadwerkelijke sluiting over te kunnen gaan. Het bisdom heeft een 
procedure vastgesteld, waaraan moet worden voldaan om tot uiteindelijke sluiting van een kerkgebouw over te mogen gaan. 
Als	aan	alle	voorwaarden	is	voldaan	vindt	op	zondag	2	juni	de	slotviering	plaats.

Op een daarvoor belegde informatieavond in Lengel waren er begrijpelijke emoties bij de vrijwilligers en parochianen die 
aanwezig waren. Bij een deel van de aanwezigen bleek nogal wat onduidelijkheid te bestaan over de informatie omtrent de 
datum	van	de	laatste	viering.	Het	bestuur	heeft	daarop	besloten	de	sluiting	van	de	kerk	uit	te	stellen	tot	juni	2013.	Dit	was	mede	
mogelijk, omdat het gebouw nog niet verkocht is. Er zijn onderhandelingen gaande met een geïnteresseerde partij. Overigens is 
het zo dat het kerkgebouw niet ‘zo maar’ aan elke willekeurige koper kan worden verkocht. Het bisdom stelt eisen aan de nieuwe 
bestemming van het gebouw en ook de gemeente speelt een rol bij sluiting en eventuele herbestemming. 

Er zijn plannen om eventueel een kapel in of nabij de kerk te realiseren waar de parochianen terecht kunnen voor gebed en/of 
bezinning. Het pastoraal team, de locatieraad en het bestuur hechten allen aan een blijvende herinnering aan de kerk. Vanuit de 
Lengelse geloofsgemeenschap is een aantal suggesties gedaan voor de functie van de kerk. Deze plannen moeten echter nog 
worden uitgewerkt.  Er wordt momenteel, samen met de locatieraad en vrijwilligers, gewerkt aan een waardige slotviering. 
Daarvoor zullen ook de oud-pastores worden uitgenodigd. Een aantal voorwerpen uit de Emmaus-kerk zullen na de slotviering 
in de Pancratius-kerk een plek krijgen. Bovendien zal een aantal voorwerpen naar andere geloofsgemeenschappen van de 
H. Gabriël parochie gaan.

De Lengelse geloofsgemeenschap zal samengaan met de Pancratius-geloofsgemeenschap. In overleg met de beide locatieraden 
is ervoor gekozen de gezamenlijke geloofsgemeenschap de naam van Emmaus-Pancratius geloofsgemeenschap te geven. 
De parochianen die een binding hebben met de Oswaldus geloofsgemeenschap in Zeddam konden zich bij die 
geloofsgemeenschap aansluiten.

Bestuur H. Gabriël parochie
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Braamt bouwt aan de toekomst
Na anderhalf jaar, waarin een spoor van onzekerheid, vertwijfeling en verdriet is achtergelaten, zijn 
Pater de Vreeze, de Braamtse geloofsgemeenschap, het pastorale team en het bestuur van de H. Gabriël weer tot 
elkaar gekomen. Onduidelijkheid en het elkaar niet begrijpen door zowel het bisdom, team en bestuur hebben ten grondslag 
gelegen aan de pijnlijke periode.
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Ondertussen	is	Pater	de	Vreeze	90	jaar	geworden.	Hij	heeft	
zelf te kennen gegeven niet meer de verantwoordelijkheid 
voor de Braamtse geloofsgemeenschap te willen en kunnen 
dragen. Wel wil hij graag blijven voorgaan in de eucharistie. 
Maar ook het pastorale team en bestuur hebben een ver-
antwoordelijkheid voor de Braamtse geloofsgemeenschap. 
Met die gemeenschap moet gewerkt worden aan een vitale 
Braamtse geloofsgemeenschap van nu en in de toekomst. 
Daarnaast is het pastorale team ook betrokken bij projecten 
zoals de eerste H. Communie en Vormsel. Het is daarom 
goed dat het team en het Braamtse geloofsgemeenschap 
weer naar elkaar toe groeien.  Afgesproken is dat Pater de 
Vreeze en het pastoraal team nu om en om en soms samen 

voor gaan in de weekendvieringen. Het bestuur heeft ook 
het verzoek van Pater De Vreeze gehonoreerd om op de 
pastorie te mogen blijven wonen. Daarnaast zijn afspraken 
gemaakt over het secretariaat, het gebruik van het keldertje 
en over het instellen van een locatieraad. Het bestuur is met 
de Braamtse geloofsgemeenschap in gesprek hoe een en 
ander kan worden ingevuld. Er liggen hier en daar nog best 
wat uitdagingen, maar het bestuur is ervan overtuigd dat de 
gezamenlijk ingeslagen weg en de tijd die we elkaar gunnen, 
veel goed zal doen. Met veel vertrouwen zien wij de toe-
komst tegemoet.

Bestuur H. Gabriël parochie 

	  

De hoogmis op Paaszondag begint met het intredelied  
hierboven afgedrukt . Ik ben verrezen en ik ben weer bij U. De 
hoogmis vroeger op Pasen begon met dat intredegezang en 
een oude koorzanger zal het u moeiteloos voorzingen.
Maar Gregoriaans past zich gewoonlijk aan bij de viering en 
je zou voor Pasen een wat uitbundiger melodie verwachten 
zoals bij grote feesten die beginnen met “Gaudeamus” bij-
voorbeeld, want dan vliegen de noten ver boven de toonlad-
der uit of zoals bij het Requiem waar de melodie droefenis 
en ook hoop  weergeeft en de toonzetting rustig is. Maar de 
koorzang op Paasmorgen weerspiegelt wel vreugde maar 
niet dat  uitbundige, maar eerder iets van dankbaarheid van 
verbazing en een nog wat stille vreugde omdat het verdriet 
van de Goede Week nog zo dichtbij is, die late avond op 
Witte Donderdag met de doodstrijd in de hof van olijven, en 
dan de Vrijdag met de gang naar Herodes, de geseling en de 
kruisweg en die vreselijke uren aan het kruis en dan de rust 
van de stille Zaterdag in het graf tot op Zondagmorgen de 
glorie van de verrijzenis een einde maakt aan het verdriet. 
Maar er is teveel gebeurd en daarom is de vreugde uitge-
drukt in de Introïtus van Pasen niet uitbundig. Ook in Braamt 
is deze Pasen voor het eerst na twee jaar weer een vreug-
defeest maar de blijdschap is ook niet uitbundig want er is 
teveel gebeurd in de twee jaren achter ons. We leven weer 
zou je kunnen zeggen en zijn er weer bij; er is weer leven in 
de geloofsgemeenschap maar wel na 

Pasen 2013
veel verdriet. Twee jaar van onbegrip, van 
nachten vol waarom en van dat vreemde verschijnsel dat 
warme vriendschappen veranderden in koele afstandelijk-
heid, waarom toch? Het is net of wij iets misdaan hebben, zei 
Lenie een paar maanden geleden en in mijn laatste brief 
naar Utrecht schreef ik: Eminentie, ben ik soms een crimi-
neel, een misdadiger, want zo voelt het wel aan. Die brief 
heeft misschien wel geholpen later. Maar eerst was er 
nog de verjaardag, negentig jaar en het daarmee gepaard 
gaande afscheid. Ik heb daar gebruik van gemaakt om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Ghana. Daags na de 
verjaardag kwam de brief uit Didam (parochiebestuur) die 
me mededeelde dat het uit was en dat ik noch in Braamt, 
noch in een van de kerken van De Gabriël parochie meer 
mocht voorgaan. Die brief hebben we naast ons neergelegd. 
We gingen naar Ghana voor twee heel mooie weken. We 
hadden	3	duizend	euro’s	om	weg	te	geven,	3300	euro	voor	
de aartsbisschop van Cape Coast van de katholieke school 
in	Sneek	en	nog	eens	10.000	euro	voor	Father	Francis	om	
een nieuwe wagen te kopen voor zijn werk. Toen we terug 
kwamen begonnen de dingen langzaam te veranderen. Er 
zouden weer vieringen zijn door de pastoor in Braamt op 
bepaalde dagen en intussen heb ik al weer vier uitvaarten 
mogen doen en kunnen we de toekomst weer met vertrou-
wen tegemoet zien. Vreugde dus, maar niet uitbundig want 
er is teveel gebeurd net als uitgedrukt in het gregoriaans van 
de paaszondag introïtus. Op mijn leeftijd kun je niet zo heel 
ver vooruit kijken maar de geloofsgemeenschap leeft en we 
hopen dat, na die twee verdrietige jaren, het oude van eerder 
weer terugkomt, dat de vriendschappen die afgekoeld waren 
weer  warm en hartelijk worden, dat de vrede terugkomt en 
wij samen weer sterk staan. 

Een Zalig Pasen; pastoor de Vreeze
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Met onze parochie naar Lourdes...
het kan nog!

Vijfdaagse bedevaart naar Banneux

Zoals U in december heeft kunnen lezen gaan we ook dit 
jaar met het vliegtuig met onze parochie op bedevaart naar 
Lourdes	en	wel	van	23	tot	28	september.	Veel	mensen	zijn	er	
in de afgelopen jaren al eens geweest; enkele pelgrims gaan 
ieder jaar met ons mee. Ook U kunt nog mee, er is nog plaats.
We verblijven in een hotel. Om mee te kunnen gaan moet 
u goed ter been zijn. U kunt in Lourdes ook gebruik maken 
van een rollator of rolstoel. Als u gebruik wilt maken van een 
rolstoel moet U een eigen begeleider(ster) meenemen. 
Hebt u geen eigen ‘duwer’ dan zorgen wij voor een vrijwil-
liger die Uw rolstoel duwt. 

Onze eigen pastor Ben Aarsen zal ons deze dagen begelei-
den als hotelpastor.

Hebt u interesse om met deze reis  mee te gaan, geeft u zich 
dan zo snel mogelijk op. Vol is vol! Wilt u meer inlichtingen 
over deze reis, dan kunt u mij bellen of mailen.

Riet Visser c.p. VNB Lourdesreizen.
0316 - 223 398
rietvisser@chello.nl

Ook in het jaar 2013 worden er weer vanuit het Bisdom in de diverse regio’s, zo ook in onze regio ‘Regio-Oost’, vijfdaagse 
bedevaarten naar de maagd der armen in Banneux N.D. georganiseerd. De eerste gelegenheid is:
Zaterdag 25 mei tot en met woensdag 29 mei 2013

Voor wie is deze reis bestemd? 
Deze vijfdaagse bedevaart is speciaal voor 
zieken, voor mensen die rolstoelafhanke-
lijk zijn en voor ouderen. De organisatie, 
door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig  
dat de bedevaartganger optimaal aan alle 
aktiviteiten mee kan doen. 

Hoe gaan we er heen en wat kost het? 
De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten 
bedragen rond de €	300,-.	In	dit	bedrag	zijn	de	kosten	
van heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en 
begeleiding begrepen. 

Aanmelden of informatie; 
U kunt zich voor deze vijfdaagse bedevaart aanmelden of 
informatie verkrijgen bij:  
Annie	Wolters,	 tel.:	0316	-	226	925
Maria	van	Gessel,	 tel.:	0314	-	345	456
Maria	Ebbers,		 tel.:	0315	-	327	586	

Het Mariabedevaartsoord Banneux in België
Banneux (ook wel Banneux Notre-Dame) is een dorp bij Lou-
veigné in de Belgische provincie Luik. Banneux is een bekend 
Mariabedevaartsoord. Het bedevaartsoord ontstond nadat 
de	twaalfjarige	Mariette	Beco	(25	maart	1921	-	2	december	
2011)	verklaarde	dat	Maria	haar	tussen	15	januari	en	2	maart	
1933	acht	keer	was	verschenen	en	dat	Maria	zich	toen	de	
Vierge des Pauvres (“Maagd van de Armen”) had genoemd. 
Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben; 

deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de Maria-
verschijningen, de voortuin van het huis van de familie Beco, 
gebouwd en ingezegend. Haar verklaringen werden tussen 
1935	en	1937	door	een	bisschoppelijke	commissie	onder-
zocht.	Vanaf	1948	bouwde	men	aan	een	basiliek.	Op	19	maart	
1942	gaf	bisschop	Mgr.	Kerkhofs	van	Luik	toestemming	tot	
de	verering	van	Onze-Lieve-Vrouw	van	Banneux	en	op	22	
augustus	1949	bevestigde	hij	het	bovennatuurlijk	karakter	
van	de	verschijningen,	waarna	in	1952	de	erkenning	door	
het Vaticaan volgde. Beco trad later in het huwelijk en leidde 
een eenvoudig familiaal leven. Banneux groeide uit tot een 
drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door zo’n 
700.000	pelgrims	bezocht.	Er	bevindt	zich	een	bron,	die	door	
Maria aan Mariëtte getoond is, waaraan een geneeskrach-
tige	werking	wordt	toegeschreven.	In	1985	werd	Banneux	
bezocht door Paus Johannes Paulus II.
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De parochianen van de geloofsgemeenschappen Martinus-Maria, Loil en Nieuw-Dijk hebben ook dit jaar weer positief gerea-
geerd op de Aktie Kerkbalans. Velen hebben een financiële bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de instandhouding van 
onze kerken en onze geloofsgemeenschappen. In de volgende De Gabriël/Samen Onderweg zullen de resultaten
bekend worden gemaakt.

Voor onze vrijwilligers werkten de weergoden niet geweldig mee, soms een snerpende koude wind, sneeuw, gladde trottoirs en 
opritten.  Desondanks hebben zij zich niet laten weerhouden en werden de enveloppen bezorgd en later weer opgehaald.  Een 
heel bijzonder woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Zonder hun hulp zou een actie op deze schaal onmogelijk georga-
niseerd kunnen worden. Wij hopen en vertrouwen dat wij volgend jaar weer een beroep op hen mogen doen en danken hen 
nogmaals heel hartelijk.

En …troffen zij u niet thuis en ligt de envelop nog ergens in een la… of hebt u beloofd deze zelf te bezorgen en is het er 
nog niet van gekomen, welnu u kunt hem altijd nog even in de brievenbus bij de pastorie/parochiecentrum of secretari-
aat deponeren! Iedere bijdrage is welkom. 

De werkgroepen Kerkbalans van de geloofsgemeenschappen  Didam, Loil en Nieuw-Dijk,
Henk Boerstal, Theo Wanders en Wim Loef.

‘Morgen is vandaag en als ik nu de sprong niet waag, blijft het een illusie…….’
Met nog de liedjes in mijn hoofd, rijd ik neuriënd naar huis. Zojuist heb ik weer gerepeteerd met mijn koor Sjanté en anderen 
deelnemers die inmiddels betrokken zijn bij ‘The Passion Loil’. Wat vorig jaar als een idee naar voren kwam, heeft nu vorm 
gekregen. Na iedere repetitie denk ik: ‘Wauw, volgens mij wordt dit echt bijzonder.’ En ik zing verder:

‘……Je kunt wel eeuwig blijven wachten op een wonder, maar met wachten komt dat wonder echt geen dag dichterbij’  
(Lied: Morgen is vandaag, ‘De soldaat van oranje’)

Zomaar een paar zinnen uit een lied, dat zo mooi in het lijdensverhaal past, net zoals de andere liederen en de hedendaagse 
sketches. Met passie werken we onder leiding van Hein Harmsen aan een wel heel bijzondere viering: ‘The Passion Loil’.

Daarin	vertelt	de	fanatieke	30-jarige	leider	‘Chris’	ons	het	lijdensverhaal.	Het	lijdensverhaal	waarin	de	laatste	dagen	van	Jezus’	
leven centraal staan.  Hij vraagt zich af ‘Is leiden ook lijden?’ of is het eigenlijk ‘Leiden is lijden!’

 ‘Chris’, de hoofdpersoon, weet er alles van. Als hij kijkt naar zijn eigen leven en de dagelijkse gang van zaken, komt hij tot de 
conclusie dat hij zichzelf ook deze vraag kan stellen of hetzelfde antwoord kan geven. De werkwoorden leiden en lijden zijn van 
alle dag en komen overal voor in werk en privé., juist daar waar we met passie dingen doen. Soms is de overeenkomst met het 
eeuwenoude verhaal dichterbij en actueler dan we denken……..

Toegangskaarten  voor ‘The Passion Loil’ kosten € 5,-. De kaarten zijn verkrijgbaar bij cafetaria ‘De Papegaai’; door een reservering via 
de website www.sjante.nl óf via Angeline telefoonnummer 0316 - 221 228 of Yvonne 0316 - 225 828.

woensdag 27 maart 2013, 20.00 uur     
vrijdag       29 maart 2013, 20.00 uur
in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk, 
Wehlseweg 36 te Loil
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De vastentijd en de Goede Week; 
hoe zit het ook al weer?
De vastentijd begint Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt toegediend. In de vroege middeleeuwen werd het opleggen 
van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij de vrouwen het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Dit ritueel 
was enkel bestemd voor zondaars die officieel tot boete werden veroordeeld. Later werd dit een algemeen gebruik omdat 
men er van uit ging dat iedereen tegen God of zijn medemensen gezondigd had. De vastenperiode eindigt met Pasen. De vas-
tenperiode duurt in totaal 46 dagen; op 40 dagen wordt gevast, alleen op de zes zondagen wordt niet gevast. Vasten wordt 
voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. De Kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het vasten ver-
soepeld. In de 9e eeuw verschoof men de enige maaltijd van zonsondergang naar 3 uur, vanaf de 14de eeuw naar de middag.

De laatste week van de vastenperiode, 
de Goede Week, is het hoogtepunt 
van de periode. Van deze week is het 
Triduum samen met de Paasdag het ab-
solute centrum van het liturgische jaar. 
Het Triduum Sacrum omvat de dagen 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. 

De term  ‘Witte Donderdag’, de dag waar-
op het laatste avondmaal van Jezus met 
zijn Apostelen wordt herdacht, verwijst 
naar de gewoonte om alle kruisbeelden 
en andere beelden met een wit kleed 
te bedekken, dat na de dienst door een 
paars kleed wordt vervangen. De liturgi-
sche kleur van Witte Donderdag is dan 
ook wit. De liturgie van Witte Donderdag 
omvat de voetwassing van twaalf gelo-
vigen door de priester, die Jezus en de 
apostelen symboliseren. Tijdens de voet-
wassing zingt men gewoonlijk de hymne 
Ubi Caritas, hoewel dit tegenwoordig 
lang niet altijd meer wordt gedaan. Het 
tabernakel is bij aanvang van de H. Mis 
leeg en de godslamp gedoofd. Tijdens 
het Gloria luiden onophoudelijk de klok-
ken en altaarschellen, waarna deze niet 
meer gebruikt mogen worden tot Pasen 
(men vertelt kinderen wel het sprookje 
dat de klokken gedurende die dagen 
naar Rome vliegen). In plaats van de sa-

cristiebellen en de altaarschel wordt de 
ratel gebruikt. Ook het orgel mag vanaf 
dat moment niet meer worden gebruikt, 
hoewel deze regel in de hedendaagse 
Nederlandse praktijk lang niet altijd 
meer wordt gevolgd. Het Allerheiligste 
wordt na de communie in een ciborie 
naar een zijaltaar, het zogenaamde 
rustaltaar, gebracht terwijl men het 
Pange lingua zingt, waarmee de Mis is 
afgelopen. Er is overigens geen wegzen-
ding en zegen op het einde van de Mis. 
Gewoonlijk blijft men nog enige tijd in 
de kerk om - net als op de Olijfberg - met 
Jezus te bidden en te waken. De hosties 
worden bewaard en gecommuniceerd 
op Goede Vrijdag, omdat op Goede Vrij-
dag geen consecraties worden gedaan.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk vindt 
op veel plaatsen op Goede Vrijdag om 
drie uur ‘s middags de kruisweg plaats 
en ‘s avonds een viering met kruisver-
ering. In kerkgebouwen is de gods-
lamp gedoofd omdat het Lichaam van 
Christus in het tabernakel afwezig is. Het 
altaar is op deze dag volledig kaal: het 
kruis, de kandelaren en het altaardwaal 
zijn verwijderd. De liturgische kleur is 
rood, een verwijzing naar het lijden en 
het vergoten bloed van Christus. Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag zijn de enige 

twee dagen van het jaar waarop er geen 
Mis wordt gevierd. Er kan op Goede Vrij-
dag tijdens de viering met kruisverering 
wel ter Communie worden gegaan, maar 
daarbij worden hosties gebruikt die tij-
dens de avondmis van Witte Donderdag 
speciaal voor de communie op Goede 
Vrijdag zijn geconsacreerd. 

In de Katholieke Kerk wordt op Stille 
Zaterdag net als op Goede Vrijdag de 
Eucharistie in het geheel niet gevierd. In 
tegenstelling tot Goede Vrijdag wordt 
op Paaszaterdag zelfs de Heilige Com-
munie niet uitgereikt. Er worden wel 
enige geconsacreerde hosties voorradig 
gehouden, voor het geval stervenden 
willen communiceren. Het altaar is ont-
daan van het altaardwaal. Het tabernakel 
staat open als teken dat Jezus gestorven 
is en tijdelijk niet meer onder ons is. 
De kerken zijn sober ingericht, zonder 
versieringen. Ook de klokken luiden niet 
op die dag, tot ‘s avonds de Paaswake 
wordt gevierd. 
Traditioneel zijn deze dagen nog sterker 
aan het gebed gewijd. Er bestaat ook 
een traditie om deze dagen in retraite 
door te brengen.

Augustine van Ree
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Palmpasen in Nieuw-Dijk

Palmpasen in Loil

Palmpasen in Didam

Zondag 24 maart a.s. is het Palmpasen. Op deze dag vieren we dat Jezus lang geleden op zijn 
ezel in Jeruzalem aan kwam. Hij werd toegejuicht door vele mensen die met palmtakken zwaaiden.  

Jullie hebben vast al van school een palmpaasstok gekregen of hebben er zelf één gemaakt. 
Deze palmpaasstok mogen jullie mooi versieren met mooie of lekkere dingen. En een 
broodhaantje mag natuurlijk niet ontbreken! Van ons krijgen jullie een mooi palmtakje, 
net	als	de	palmtak	van	toen.	Om	9.30	uur	vertrekken	we	vanuit	de	kerk	in	een	mooie	optocht.	
Daarna gaan we in de kerk kijken en luisteren naar mooie verhalen en liedjes. Jij bent er toch ook bij? 

Tot	zondag	24	maart	!!				

Groetjes Werkgroep gezinsvieringen Nieuw-Dijk

Op zondag 24 maart  is er om 09.30 uur een gezinsviering in de kerk in Loil. Deze viering staat in het teken 
van Palmpasen  en is door de werkgroep gezinsvieringen in samenwerking met de Sint Jozefschool voorbereid.

In	de		weken	voor	Palmpasen	zijn	kinderen	van	groep	1	t/m	4	actief		betrokken	bij	de	voorbereiding.	Tijdens	de	viering	zelf	
mogen	de	kinderen	van	groep	1	t/m	4	meezingen	met	het	kinderkoor	‘Singing	Kids’.	De	werkgroep	hoopt	natuurlijk	op	een	
grote opkomst! Voorafgaand aan de viering zal er, als vanouds, onder leiding van muziekvereniging Amicitia een  palm-
paasoptocht door de straten van Loil trekken. De jongste kinderen van Loil versieren in de week voor Palmpasen een palm-
paasstok op school en op de peuterspeelzaal. De stok wordt op zondag traditiegetrouw afgemaakt met een broodhaantje 
er	bovenop.		De	kinderen	die	mee	willen	doen	met	de	optocht	kunnen	om	09.00	uur	het		broodhaantje	op	het	schoolplein	
ophalen,	vanuit	hier	vertrekt	om	09.10	uur	de	optocht	van	Amicitia,	kinderen,	en	ouders	door	ons	mooie	dorp	om	uiteinde-
lijk	te	eindigen	bij	de	kerk.	Iedereen	is	welkom,	de	viering	in	de	kerk	begint	om	09.30	uur.

Met vriendelijke groet, Werkgroep gezinsvieringen Loil

Beste...

Jij hebt geluk!                                 
Want we beginnen weer!
In de kerk staat voor jou een stoeltje klaar.

We gaan weer samen zingen:
“Dag vlam, dag bloem”,
Of ben je het liedje vergeten???

En wat zal er in de doos zitten?
Word je al nieuwsgierig?

We vieren Palmpasen!
Neem je een mooi versierde palmpaasstok mee?
Dan houden we een optocht net zoals Jezus met het ezeltje.

Dag, dag;  tot zondag 24 maart 
om 10 uur beginnen we 
in de Mariakerk in Didam.

Groetjes van de werkgroep

Aansluitend is er een optocht van de kerk naar 
Meulenvelden samen met Harmonie De Club. 

Mocht je niet kunnen, houd zondag 2 juni 10.00 uur dan 
vast vrij, dan komen we weer bij elkaar.
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Different Generations is een algemeen koor met zowel da-
mes als heren. Het repertoire van ons koor is gevarieerd, van 
moderne tot en met lichte kerkmuziek. De sfeer in het koor is 
gemoedelijk, we zingen vooral voor ons plezier maar hechten 
wel waarde aan kwaliteit.

Voor ons koor Different Generations zoeken wij met spoed 
een ervaren 

Pianist(e)

die ons kan begeleiden tijdens oefenavonden en uitvoerin-
gen. Wij oefenen op maandagavond in Didam en verzorgen 
regelmatig uitvoeringen in kerken en instellingen in Didam 
en omgeving. 

Wilt u Different Generations muzikaal begeleiden of wilt u 
meer informatie? Neemt u dan even contact op met Martine 
Loeters	via	telefoonnummer	0316	-	229	087	of	via	e-mail	op	
martine.loeters@gmail.com. 

St. Jozef

Op	19	maart	viert	onze	kerk	het	feest	van	de	H.Jozef.	
De H.Jozef was de voedstervader van Jezus zo leerden 
we vroeger.  Het begrip “vader” in dit verband wordt 
duidelijk als we in het evangelie lezen over de gebeurte-
nis	als	Jezus	als	12-jarige	meegaat	met	zijn	ouders	naar	
de tempel in Jeruzalem voor de viering van het joodse 
paasfeest. Als ze hem pas na drie dagen terugvinden, 
klaagt Maria :”Kind, wat heb je ons toch aangedaan, 
zie, je vader en ik zochten je met smart”. Maar Jezus 
antwoordde “Maar wisten jullie dan niet dat ik moest zijn 
in de dingen van mijn Vader”?
Hier zien we dus dat Maria met ‘vader’ haar man Jozef 
bedoelde terwijl Jezus op die leeftijd zo vervuld was 
van zijn opdracht dat hij alleen zijn hemelse Vader in 
gedachte had. Verder komt de H.Jozef in de bijbel bijna 
niet meer voor. Alleen als Jezus jaren later optreedt in 
zijn geboortestreek roepen de mensen:”Maar hij is toch 
de zoon van de timmerman”? Kennelijk was St.Jozef  een 
goed bekendstaande vakman. De hoogtijdagen van de 
H.Jozef	als	patroonheilige	waren	toch	vooral	de	19-de	en	
het	begin	van	de	20-ste	eeuw.	Dit	hangt	denk	ik	samen	
met de opkomst van het moderne gezin. Na eeuwen-
lang als een grote familie met meer generaties onder 
hetzelfde dak te hebben gewoond, kwam er een grote 
verhuizing naar de nieuwe industrie-centra op gang. Het 
kerngezin (vader, moeder en kinderen) kwam sterk in 
opkomst en de kerk speelde hier op in door de H.Familie 
als voorbeeld te stellen. Er ontstonden kloosterorden 
die Jezus, Maria en Jozef  in hun naam hadden en er 
werden kerken gebouwd met de H.Familie als patroon-
heilige. De bekendste hiervan is wel de Sagrada Familia 
in Barcelona van de beroemde architect Gaudi  waaraan 
nog altijd wordt gebouwd. Als timmerman kwam was de 
naam van St.Jozef ook veel verbonden met timmer- en 
aannemersbedrijven en na de wettelijke gelijkschake-
ling	van	openbaar-	en	bijzonder	onderwijs	in	1920	werd	
St.Jozef de patroon van heel veel scholen. Maar de tijden 
veranderen, St.Jozef is uit beeld geraakt. Toch zou het 
goed zijn om de H.Jozef wat meer in onze gedachte te 
houden. In deze tijd, waarin de huwelijken minder sta-
biel lijken, zou St.Jozef  als patroon van het gezin goed 
werk kunnen doen. Uit de bijbel komt hij naar voren als 
een bedachtzame, rustige en rechtvaardige man. In onze 
tijd, waar verstandige en betrouwbare mensen vaak 
plaats moeten maken voor mensen van het type straat-
vechter met een visie op korte termijn, zou het goed zijn 
om St.Jozef wat meer als voorbeeld te nemen.

Derk

Familieberichten 
februari 2013
Gedoopt
Dionne	Lubbers,	Hoge	Akker	13	
Huub	Willemen,	De	Eik	62	
Mila	Leemreize,	Veldstraat	67	
Noud	Geurds,	Weidestraat	3	
Teun	Wenting,	Greffelkampseweg	27
Minke	Verbeek,	Doetinchemseweg	96
Aukje	Verbeek,	Doetinchemseweg	96
Dide	Verbeek,	Doetinchemseweg	96

Overleden 
Beek
Frieda	Hoksbergen-van	Wessel		75	jr.,	
Peter	Meisterstraat	11

Didam
Wim	Reintjes		86	jr.,	De	Acacia		11a
Jan	Koster		80	jr.,	St.	Stephanusstraat	1
Gerda	Verbeet-Keultjes		80	jr.,	De	Peppel	7
Henk	Koenders		89	jr.,	Greffelkampseweg	42
Gerrit	Loef		83	jr.,	Thuvine	Duiven

Antoon	Lenting		73	jr.,	Past.	Janssenhof	6
Tonny	Rasingte	Braak,	55	jr.,	St.	Josephstraat	7
Dinie	Nas-	Schepers		82	jr.,	Meulenvelden

Loil
Truus	Donkers-Vos		81	jr.,	De	Peppel	5
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Kerkberichten geloofgemeenschap 
Sint Martinus Beek-Loerbeek
Per	1	april	a.s.	zullen	de	kerkberichten	van	de	geloofsgemeenschap	Sint	Martinus	Beek-Loerbeek	worden	geplaatst	in	het	
Monferland	Journaal.	Beek	vormt	samen	met	Loil,	Nieuw-Dijk	en	Didam	cluster	2.	De	weekend-mededelingen	worden	al	
geruime tijd in de gezamenlijke kerken genoemd. Voor plaatsing in de krant willen wij u daarom verzoeken om uw gebeds-
intenties	2	weken	voor	de	datum	van	vermelden,	op	te	geven	bij	het	parochiesecretariaat	in	Beek.

Passie in Montferland

Die avond is ons eigen Montferland voor een uurtje Jeruzalem. De bekende straten, kerken en huizen zijn voor even op een 
berg gebouwd. Ze kijken uit op de Olijfberg met direct daarachter de woestijn. Onze plaats is dan die wereldberoemde stad 
waar zoveel godsdiensten hun thuis vinden. Maar ook een stad die twintig eeuwen geleden het decor was van een dramati-
sche gebeurtenis: het lijden en de kruisiging van Jezus. Dat verhaal wordt die avond gespeeld. We volgen Jezus in de laatste 
uren voordat hij gekruisigd wordt.

‘Passie in Montferland’ wordt gespeeld door leden van de Protestantse Gemeente Zeddam/’s-Heerenberg en parochianen van de 
geloofsgemeenschap St. Oswaldus. Koor Weerklank verleent haar muzikale medewerking. Na afloop is er gelegenheid om koffie/
thee te drinken en met elkaar na te praten. We nodigen iedereen van harte uit om in woorden en muziek, in stilte en oproer dit 
eeuwenoude, springlevende verhaal over vergeving, liefde en hoop mee te maken. Welkom bij ‘Passie in Montferland’!

Goede Vrijdag 29 maart 2013, 19.30 uur, Oswalduskerk, Zeddam
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 ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 1,  2013     
     
DATUM LENGEL ‘S-HEERENBERG STOKKUM ZEDDAM
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
2013 Emmaus St. Pancratius St. Suitbertus  St. Oswaldus

23.03	 -----	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
Palmzaterdag   Pastor H. Nollen + 
   Diaken Th. Reuling  

24.03	 -----	 09.30	Communieviering		 10.30	Eucharistieviering	 -----
Palmzondag  Diaken Th. Reuling Pastor H. Nollen  
  Pancratiuskoor   

26.03 Zie Didam Zie Didam Zie Didam Zie Didam
Dinsdag    
Boeteviering      

28.03	 -----	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 19.00		Eucharistieviering
Witte donderdag   Pastor H. Nollen Pastoor B. Aarsen en
    Diaken G. Hendriksen
    Dames en Herenkoor

29.03	 -----	 14.30			Kruisweg	 15.00	Kinderkruisweg	 19.00	
Goede vrijdag  P. Driessen Pastor H. Nollen Passie in Montferland
  Pancratiuskoor   
    
	 	 	 19.00		Gebedsviering	
   Pastor  H. Nollen 

30.03	 -----	 20.30	Paaswake		 19.30	Paaswake	 -----
Stille zaterdag  Pastoor B. Aarsen en Pastor H. Nollen  
  Diaken G. Hendriksen  
    
  Pancratiuskoor  

31.03	 09.30	Communieviering		 -----	 09.30		Eucharistieviering	 11.00		Communieviering
Pasen Diaken Th. Reuling  Pastor H. Nollen + Em. Past. Werkster
   Diaken L. Feijen Th. Berendsen
    
 Emmauskoor    Dames en Herenkoor

01.04 -----  ----- ----- -----  
2de paasdag    
    
                   

     

 

Mededeling van het Pastoraal Team en het 
Parochiebestuur van de Parochie H. Gabriël
Geachte parochianen,

Met vreugde delen wij u mee dat ons pastoraal team zal worden versterkt. 
Met	ingang	van	1	juli	a.s.	heeft	onze	bisschop,	kardinaal	Eijk,	voor	onze	parochie	benoemd:	

Pastoor Jurgen Jansen

Pastoor	Jansen	is	40	jaar.	Hij	werd	in	2000	tot	priester	gewijd	en	is	momenteel	werkzaam	in	de	Sint	Pancratiusparochie	te	
Tubbergen.

Pastoor	Jansen	wordt	benoemd	tot	pastoor	van	onze	Gabriëlparochie.	Dit	betekent	dat	hij	per	1	juli	de	pastorale	en	
bestuurlijke eindverantwoordelijkheid zal dragen. Pastoor Aarsen zal op deze datum de verantwoordelijkheden van het 
pastoorsambt neerleggen en als parochievicaris aan de Gabriëlparochie verbonden blijven. Wij zijn hem dankbaar voor zijn 
blijvende inzet.

Als bestuur en pastoraal team hebben wij reeds kennis kunnen maken met de nieuwe pastoor en wij hebben alle vertrou-
wen in een vruchtbare samenwerking.

De	Installatieviering	zal	plaatsvinden	op	zondag	7	juli	tijdens	de	viering	in	het	Eucharistisch	Centrum	te	Didam.
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ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 2,  2013
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
2013    

23.03	 19.00		Communieviering	 -----	 -----	 -----
Palmzaterdag  T. Walthaus   
 Different Generations   

24.03	 10.00		Kleuterviering	rond	 09.30		Gezinsviering	 10.00		Gebedsviering	 11.00		Communieviering
Palmzondag Palmpasen T. Buiting en R. Godschalk Palmpaasoptocht Diaken Th. Reuling
 Past.werkster M. Dijkman  Singing Kids T. Bosman Jeugdkoor
 + werkgroep   Sam Sam 
  Jeugdharmonie    
	 11.00	Eucharistieviering		 	 	
 Pastoor B. Aarsen   
 Mariakoor    

26.03	 19.00	Boeteviering		 -----	 -----	 -----
Dinsdag Team    
Boeteviering  Dameskoor Martinus    

28.03	 19.00		Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
Witte donderdag Em. Deken H. Hendriksen   
 en Diaken Th. Reuling   
 Dameskoor Martinus   

29.03	 15.00		Kruisweg	 -----	 -----	 -----
Goede vrijdag Past.werkster M. Dijkman    
 Mariakoor   
    
	 19.00	Gebedsviering	 	 	
 Pastoor B. Aarsen    
 Gemengd koor Nw. Dijk   

30.03	 19.30	Paaswake	 -----	 -----	 -----
Stille zaterdag Em. Deken H. Hendriksen   
 en Diaken Th. Reuling   
 Herenkoor Martinus   

31.03	 11.00	Eucharistieviering	 09.30		Communieviering	 11.00	Communieviering	 11.00		Communieviering
Pasen Pastoor B. Aarsen Past.werkster M. Dijkman Diaken L. Feijen Past.werkster M. Dijkman
 Mariakoor Gemengd koor  Vocaal Gemengd koor 

01.04	 11.00	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
2de paasdag Em. Deken H. Hendriksen   
 Different Generations 
    
06.04	 -----	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
   Em. Deken H. Hendriksen
   Gemengd koor 
    
07.04 Eerste Communie  Eerste Communie  ----- -----
	 09.30		Communieviering	 09.30		Communieviering	 	
 Em. Past. werkster  Past.werkster M. Dijkman   
 R. Wiendels Singing Kids  
	 11.30	Eucharistieviering	 	 	
 Pastoor B. Aarsen en   
 Em. Past. werkster    
 R. Wiendels   
    
13.04	 19.00		Communieviering	 -----	 -----	 -----
 Diaken Th. Reuling   
 Dameskoor Martinus   

14.04	 11.00	Eucharistieviering	 09.30		Communieviering	 Eerste	Communie		 Eerste	Communie	
	 Em.	Deken	H.	Hendriksen	 Diaken	Th.	Reuling	 11.30		Communieviering	 11.00		Communieviering
 Herenkoor Martinus  Past.werkster M. Dijkman  Em. Past.werkster 
    Th. Berendsen
  Gemengd koor  Eigenwijz

20.04	 -----	 -----	 19.00		Communieviering	 -----
   T. Bosman
   Vocaal 
    
21.04	 11.00	Eucharistieviering	 -----	 -----	 11.00		Communieviering
 Pastoor B. Aarsen   T. Bosman 
 Mariakoor   Gemengd koor

27.04	 19.00		Communieviering	 -----	 -----	 -----
 W. Beursken   
 Dameskoor Martinus   

28.04	 11.00	Eucharistieviering	 09.30		Communieviering	 -----	 10.30	Eucharistieviering
 Em. Deken H. Hendriksen Em. Past.werkster   Pastoor B. Aarsen en 
 Herenkoor Martinus Th. Berendsen  Em. Diaken G. Hendriksen
  Gemengd koor   
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De kerken van Wehl en Nieuw-Wehl  
zamelen weer levensmiddelen in 
In het afgelopen jaar waren de voedselinzamelingsacties van de Wehlse en 
Nieuw-Wehlse kerken een doorslaand succes. De voedselbank heeft haar voorraad kunnen aanvullen en daarmee 
heel veel mensen gesteund in hun moeilijke bestaan. Er komen steeds meer gezinnen die minder te besteden hebben en 
daardoor te weinig geld overhouden om  voedsel, maar ook kleding en schoeisel te kunnen betalen. In de aanloop naar 
Pasen willen we graag weer een beroep op u doen om levensmiddelen beschikbaar te stellen voor dit zeer goede doel.

ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 3, 2013    
     
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
    
23.03	 17.30		Eucharistieviering	 19.00		Communieviering	 19.00		Communieviering	 17.30	Palmpasenviering	
Palmzaterdag Pastor de Vreeze Em. past. werkster  Werkgroep  Werkgroep 
  R. Wiendels  de Regenboog
 ’t Ni-je Geluud One More Voice Kinderkoor  Schutterij de Eendracht

24.03	 09.30		Eucharistieviering	 ------	 11.00	Gebedsviering		 09.30		Communieviering
Palmzondag Pastor de Vreeze   A. P. van der Meulen Em. past. werkster 
    R. Wiendels
 Cantory   Fatimakoor  Parochiekoor 

26.03	 Zie	Didam	of	Oldershove	 Zie	Didam	of	Oldershove	 Zie	Didam	of	Oldershove	 16.00		Boeteviering
Dinsdag     Oldershove
Boeteviering      

28.03	 19.00		Eucharistieviering	 ------	 ------	 19.00		Eucharistieviering
Witte donderdag Pastor de Vreeze   Em. Deken H. v. Merm
    Parochiekoor 
 Cantory   

29.03	 15.00		Kruisweg	 	 ------	 ------
Goede vrijdag Pastor de Vreeze   
    
	 19.00	Gebedsviering	 19.00	Gebedsviering	 	 19.00			Kruisverering	
 Pastor de Vreeze Werkgroep   Werkgroep 
 A-koord  Dames en Herenkoor  One more voice 

30.03	 20.30		Paaswake	 ------	 ------	 19.30		Paaswake
Stille zaterdag Pastor de Vreeze    Em. deken H. van Merm en  
    Diaken L. Feijen
    One more voice 
 ’t Ni-je Geluud   

31.03	 10.30		Eucharistieviering	 11.00		Communieviering	 09.30	Communieviering		 ------
Pasen Pastor de Vreeze  Diaken Th. Reuling Em. past. werkster  
   Th. Berendsen 
 Cantory Dames en Herenkoor Jongerenkoor  

01.04 ------ ------  ------ ------
2de paasdag    

Producten waar behoefte aan is:
- alles in blik zoals groenten, fruit, soepen, peulvruchten, 
 vis of  appelmoes
- pasta’s, rijst, pannenkoekmeel
- brinta, muesli, knäckebrot, cornflakes, liga, ontbijtkoek,  
 theebiscuits
- koffie(geen pads), thee, limonadesiroop, cacao, 
 frisdrank, geen alcohol 
- bak-en braadboter, alle soorten olie, frituurvet
- zout, pastasauzen, mayonaise, tomatenpuree
- pindakaas, jam, hagelslag, stroop, chocopasta
- pinda’s, nootjes
- suiker

	  
	  

Wanneer u wilt meedoen kunt u de levensmiddelen 
inleveren in de parochiecentra van 

Nieuw-Wehl: op donderdag 28 maart 
 (Witte Donderdag) 
 van 17.30 uur tot 18.30 uur

Wehl: op woensdag 27 maart van 09.30 uur 
 tot 11.30 uur, of op donderdag 28 maart
 (Witte Donderdag) van 18.30 tot 19.00 uur. 

De pakketten gaan z.s.m. naar de voedselbank in 
Doetinchem, waar ze verder verwerkt zullen worden. 
De mensen, die voor voedselhulp in aanmerking komen, 
zijn u bij voorbaat zeer dankbaar!



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 
Dinsdag:
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:
Zeddam	 om	10.45	uur
 elke woensdag van de maand, 
	 behalve	de	4e,	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  Rek.nr. 1597.62.251

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

Parochiebestuur
Pastoor Ben Aarsen - Voorzitter
Margot Zwetsloot-Medze - Vice-Voorzitter
Gerrie Gies - Secretaris
Reinold Koelink - Penningmeester
Harrie Leijten - Communicatie
Gerard Helmink - Gebouwenbeheer
Xaf Hendriksen - Kerkhofzaken

SPOEDEISENDE HULP:	tel.	06-55755957.	Via	dit	nummer	is	tussen	
09.00	u	en	21.00	u	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.


