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Eén parochie,
         12 geloofsgemeenschappen



Voorwoord 

Website van de 
parochie de Gabriël

Bijna zomervakantie. Voor de jongeren weer een schooljaar dat is afgerond en voor 
de meeste mensen breekt een relatief rustige periode aan. We krijgen vakantie en 
genieten van de lange dagen samen met het gezin, familie en vrienden in binnen- 
of buitenland. Maar in deze tijden hebben we ook te maken met zorgen. Zorgen 
omdat het financieel tegen zit, of omdat het moeilijk is om aan werk te komen. 
Zorg om een ziek familielid of om het moeizame contact met die vrienden van lang 
geleden. De zomer wordt vaak gebruikt om bij te tanken. Dingen af te sluiten en om 
weer vol goede moed vooruit te kijken.
 
Dat komen we ook tegen in deze nieuwe Gabriël. Pastoor Aarsen die een periode 
af sluit en pastoor Jansen die met een open blik het pastoraat van de H. Gabriël in 
stapt. Maar ook de Emmauskerk waar de laatste Eucharistieviering heeft plaatsge-
vonden, en aan de andere kant een terugblik op de communicanten, de toekomst 
van onze parochie. Daarnaast veel aandacht voor de zorg en de ondersteuning die 
we in tijden van crisis aan elkaar kunnen bieden met mooie initiatieven zowel hier 
dichtbij als verder weg in andere landen. 

Namens de redactie wens ik u een goede zomer toe, met warmte om ons heen en 
de zonnestralen gericht op de toekomst ondanks wat die ons ook brengen zal. 

Augustine van ReeDe 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/Lengel
 Emmaus - Pancratius
•	 Kilder:
 St. Jan de Doper 
•	 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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Ons team van webmasters / webredacteuren hebben we naar aanleiding van onze 
vorige oproep kunnen uitbreiden; we hebben Edith Berendsen uit Didam mogen 
verwelkomen. Wij zijn gestart 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 internet te kunnen publiceren.  De home-site 
van geloofsgemeenschap ’s-Heerenberg is ingericht. Als volgende wordt de home-
site van de geloofsgemeenschap Didam nu verder ingericht.

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

Wij nog steeds op zoek naar redacteuren, die willen meehelpen met het 
opbouwen en onderhouden 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 geloofsgemeenschap? Neem dan contact met ons op via onder-
staand contactadres of via het secretariaat binnen uw geloofsgemeenschap 
Wij zorgen ervoor dat u vertrouwd raakt met het CMS-beheersysteem.   



Een bewogen jaar en nu verder...
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Ik heb nooit gedacht dat, toen ik vorig jaar september plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis en er in één week 
twee operaties nodig waren, het herstel nog een staartje kreeg en ik drie kwart jaar bijna uitgeschakeld was.

Ik voel me gelukkig weer goed en knap, na de opname net na Juni en een derde operatie, elke dag verder op. Het optimisme van 
de dokter geeft mij moed en vertrouwen dat het vanaf nu, met de goede medicatie weer echt bergopwaarts zal gaan. Ik hoop 
dan ook in de komende tijd mijn steentje weer bij te kunnen dragen aan de opbouw van onze geloofsgemeenschappen. 

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden en vanaf januari jl. stonden pastor Margot Dijkman en diaken Theo Reuling voor 
een enorme klus om de ‘zaak’ draaiende te houden. En natuurlijk werd het soms pijnlijk duidelijk dat niet alles gewoon door kon 
gaan. Ik heb mateloze bewondering voor hen. Maar kan me ook voorstellen hoe moeilijk het is voor mensen dat er zaken anders 
geregeld moesten worden dan we misschien jaren gewend waren, het kon niet anders. Voor niemand leuk of fijn, ook voor pas-
tores niet. Ik dank hen voor het vele, vele werk en van mij verdienen ze een grote pluim.  

In deze maanden heb ik heel veel nagedacht over mijn functioneren en toekomst. Het managen van een grote parochie vraagt 
heel	veel	energie	en	tijd.	Werkdagen	van	meer	dan	10	tot	12	uur	per	etmaal,	daar	kwam	ik	al	heel	gauw	achter,	is	roofbouw	
plegen en dat moet echt anders. De aandacht voor mensen vraagt veel meer tijd dan ik de laatste jaren heb kunnen geven, en 
dat is nu juist waar mijn hart ligt. In de gesprekken van de afgelopen maanden met mensen die toevallig of heel bewust mijn 
pad kruisten werd dat nog duidelijker. In gesprekken met team, bestuur en bisdom werd begin dit jaar helder dat het bisdom 
wilde zoeken naar een priester die ons team kan versterken en mijn pastoorstaak (eindverantwoordelijk zijn) over kan nemen. Ik 
ben	dan	ook	heel	blij	die	taak	op	1	juli	a.s.	over	te	kunnen	doen	aan	pastoor	Jurgen	Jansen.	Ik	ben	ook	blij	dat	ik	hier	kan	en	mag	
blijven om pastor te zijn voor mensen. Tijd te hebben voor begeleiding en gesprek, om de helpende hand te bieden waar nodig. 
Ik  hoop dat wij samen als team mensen kunnen blijven stimuleren werk te maken van geloven en kerk zijn.

Geloven en kerk-zijn vraagt om inzet van velen. Bestuur en team kunnen dat absoluut niet alleen en alleen maar naar hen kijken 
en afwachten leidt niet tot een levende geloofsgemeenschap. We zullen elkaar moeten aanspreken op onze verantwoordelijk-
heid. Niet schromen om juist jonge mensen aan te spreken en uit te dagen om mee te denken over geloven in deze tijd. Op 
verschillende plekken in De Gabriël komen we de jongeren tegen die mee zijn gaan doen en de handen uit de mouwen steken. 
Dat is heel hoopgevend. Om verder te gaan en te kunnen, om een levende gemeenschap te blijven, hebben we juist hen ook 
nodig. Ik zal niet nalaten hen aan te spreken.

Ik schrijf dit in de week voor Pinksteren en bid dat de Heilige Geest ons in vuur en vlam zet voor de goede zaak! Zo hoop ik dat 
het komende jaar net zo bewogen zal worden, maar dan letterlijk en figuurlijk op een gezonde manier.

Pastoor Ben Aarsen
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Het geluk van het priesterschap

Op 28 juni krijgt onze parochie De Gabriël er een nieuwe inwoner bij. En niet zo maar een. Vanaf die dag zal pastoor Jansen 
zijn intrek nemen in de pastorie van de St.Pancratius in ’s-Heerenberg. Op 1 juli treedt hij officieel in dienst en op 7 juli zal 
hij officieel worden geïnstalleerd tijdens een installatievering in Didam. Deze uitgave van De Gabriël is een mooie gelegen-
heid om nader kennis te maken met Jurgen Jansen, onze nieuwe pastoor. Op een mooie, zonnige, zaterdagmiddag mocht de 
redactie aanschuiven en volgde een prettig gesprek. 

Parochie De Gabriël verwelkomt nieuwe pastoor

Pastoor Jansen in gesprek met Augustine van Ree (redactie De Gabriël)

Pastoor	Jansen	heeft	onlangs	zijn	12,5	jaar	priesterschap	
gevierd in de parochie waar hij op dit moment nog werk-
zaam is, de H. Pancratiusparochie in Twente, bestaand uit 9 
geloofsgemeenschappen waaronder Tubbergen en omstre-
ken.		In	september	2008	is	hij	hier	geïnstalleerd	als	pastoor.	
Pastoor	Jansen	is	40	jaar	en	geboren	in	Gendringen.	Het	
gesprek komt al snel op de beweegredenen van pastoor 
Jansen om de priesteropleiding te gaan volgen. Opgegroeid 
in een gezin waar geloven als nuchter werd ervaren, maar 
waar altijd betrokkenheid bij de kerk (in dit geval Gendrin-
gen) is ervaren. “Dwang in het geloven heb ik nooit ervaren”, 
zegt pastoor Jansen, “vanaf redelijk jonge leeftijd heb ik 
gedacht dat priester worden misschien best iets voor mij zou 
kunnen	zijn.	Op	mijn	19e	ben	ik	serieus	naar	deze	priester-
roeping gaan kijken, waarbij ik wel eerst een opleiding in de 
zorg	heb	gevolgd.	In	1992	ben	ik	met	mijn	priesteropleiding	
gestart en ben ik het priesterschap gaan onderzoeken. Net 
als bij het huwelijk geldt ook voor het priesterschap dat je 
wilt onderzoeken of dit bij je past.” Pastoor Jansen geeft aan 
dat de theologische ondergrond die hij tijdens zijn studie 
heeft ontvangen een grote bijdrage heeft geleverd aan zijn 
ontwikkeling als persoon. Veel vragen hebben tijdens de 
priesterstudie een antwoord gekregen. “Een gemeende roe-
ping moet je onderzoeken. Nu kan ik zeggen dat de roeping 
voor mij voelt als een gegeven. Maar wel een gegeven dat 
mij diepste levensvreugde laat ervaren.”

De ontwikkeling in de Katholieke kerk hebben de afgelo-
pen jaren niet stil gestaan. Kerken die leeg komen te staan 
en parochies die worden samengevoegd waardoor grote 
parochies ontstaan met meerdere geloofsgemeenschappen.  
En uiteraard zijn er de vervelende zaken die de afgelopen 
jaren nadrukkelijk naar voren zijn gekomen. Als pastoor moet 
je hier een weg doorheen bewandelen en de parochie vorm 
blijven geven. “Voor mij is het belangrijk om altijd de stip aan 
de horizon te blijven zien.”, zegt pastoor Jansen, “We geloven 
in de blijde boodschap. Dat is onze houvast. Aan de pastoor 
moet je kunnen zien hoe hij met de mensen samen op zoek 
gaat naar die stip aan de horizon. Zo wil ik iets van Christus in 
mij laten zien.”

De parochie waar pastoor Jansen voor het eerst werkzaam 
was  (Groenlo en omstreken met Beltrum als ‘eerstaanspreek-
bare’	voor	een	geloofsgemeenschap)		bestond	uit	2.500	per-
sonen.	Vanaf	1	juli	is	hij	pastoor	van	een	parochie	bestaand	
uit	12	geloofsgemeenschappen.	Het	maakt	dat	de	verhou-
ding tussen ‘besturen’ en ‘zorgen’ wijzigt. “Het is belangrijk 
om gezamenlijk te kunnen spreken over kerk zijn en kerk 
blijven. Meer dan ooit zijn we afhankelijk van elkaar. Bestuur, 
pastoraal team, maar ook de parochianen. Besturen heeft 
ook met geloofsinhoud te maken.” Terwijl pastoor Jansen dit 
zegt ligt de volgende zin al op zijn lippen: “De zorggesprek-
ken aan de keukentafel zijn óók belangrijk. Ik kom graag bij 
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Pastoor Jansen voor de kerk in Wehl

in een goed en gelukkig priesterleven gaat het om een goede balans

de mensen en wil ze graag de geestelijke ondersteuning 
bieden die men nodig heeft. Zowel de bestuurstafel als de 
keukentafel blijven hopelijk beiden deel van mijn pastoraat.”  
Pastoor Jansen geeft aan dat zijn innerlijke motivatie wordt 
gevormd door zowel ‘zorgen’ als ‘besturen’ goed in te vullen 
waardoor de geloofsgemeenschap meer vorm wordt gege-
ven. Het zijn zaken die onderdeel vormen van, zoals pastoor 
Jansen het omschrijft, ‘het geluk van het priesterschap’. “In 
een goed en gelukkig priesterleven gaat het om een goede 
balans tussen de relatie met God en een gezond en sociaal 
leven. Aan de ene kant de omgang met de goede herder, en 
aan de ander kant een sociaal leven. Want na een inhoudelijk 
debat, die vaak erg boeiend zijn, vind ik het belangrijk om 
met elkaar een glas wijn te kunnen drinken.”

 Het klinkt dan ook niet raar dat pastoor Jansen aan geeft 
zich graag te laten zien in de geloofsgemeenschappen. Hij is 
graag onder de mensen, maar nadrukkelijk niet om verwach-
tingen in stand te houden. “Er is een link tussen geloven en 
datgene wat er gebeurd in de levens van de mensen en van 
dat wat er bij ze thuis gebeurd. Mensen willen graag praten 
over de verschillende facetten van het leven. Dat brengt een 
grote diversiteit aan onderwerpen. Ik ben er ook van over-
tuigd dat je mensen op deze manier ‘geloven’ kan laten erva-
ren. Dat hoeft niet noodzakelijk te beginnen in de kerk. Maar 
als je zo weer wat jongere mensen bij de kerk kan betrekken 
is dat een waardevolle verrijking van onze geloofsgemeen-
schap.”  Hierop aanhakend komt ook nog even de benoeming 
van Paus Franciscus ter sprake. Volgens pastoor Jansen een 
fascinerende ontwikkeling. Door zijn wereldse taal spreekt 
deze Paus mensen aan, ongeacht hun afkomst, geloof of 
levenswijze. “Bemoedigend om te zien”, aldus pastoor Jansen. 

Na anderhalf uur wordt het tijd om het gesprek af te ronden. 
Benieuwd zijn we naar de eerste invulling van pastoor Jansen 
van zijn priesterschap van de parochie Gabriël. Al snel komen 

we op de drie O’s: Ontmoeten, Ondervinden en Ondergaan. 
“Ik zal mijn best doen om de geloofsgemeenschappen te 
leren kennen. Graag ontmoet ik de scharnieren van de ge-
meenschap. Ik ben nieuwsgierig en, net als iedereen die een 
nieuwe uitdaging aangaat, is het spannend. Hopend dat ik 
de verwachtingen van de mensen kan waarmaken. Ik woon 
weliswaar in ’s-Heerenberg, ik ben pastoor voor de parochie 
De Gabriël!”. 

Hofstraat	4,	7041	AD		‘s-Heerenberg		0314	-	65	00	28
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We zitten in de laatste weken van dit werkjaar. Er vinden in deze periode evaluaties plaats, om van daaruit voor het volgend 
werkjaar nieuwe plannen te maken. Zo ging het ons ook vorig jaar. We maakten plannen voor nieuwe ontwikkelingen en ook 
plannen voor het bestendigen van wat opgebouwd is in de afgelopen jaren. Met het gevoel we zijn op koers en kunnen vooruit, 
er is genoeg te doen, begonnen we half augustus vol goede moed. Begin september echter kwam er een eerste zware storm. 
Onze collega, pastoor Ben Aarsen werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat hij een half jaar later opnieuw opgenomen moest 
worden is voor hem een dubbel persoonlijk drama, voor ons een grote zorg. Dankzij de inzet van emeriti en vrijwilligers, ook 
van de roostergroep kon het liturgisch leven in onze parochie grotendeels doorgaan. Het was voor ons als team heel fijn om te 
mogen ervaren dat zoveel mensen zich mede verantwoordelijk voelen en deden wat ze konden. Dat gebeurde ook toen duidelijk 
werd dat per 1 februari Carmianne Verrips ons ging verlaten omdat ze een ander baan had gevonden. 

In dit jaar konden we er niet meer om heen en gingen we het hier nadrukkelijk voelen: in onze kerk is een groot tekort aan pastores, 
in het bijzonder aan priesters. De besluiten die we daarom moesten nemen onder meer rond de eerste H. Communie kwamen bij 
velen hard aan en brachten een storm teweeg. Het was geen gemakkelijke tijd, voor niemand niet. Geloof bleek zoals de dichteres 
schrijft in het geheel ‘geen rustige levensverzekering’. Opnieuw bleek wat vast leek, niet zeker te zijn. Angsten en zorgen kwamen in 
volle hevigheid los. Er is al zo veel veranderd, wat blijft er nog over? We voel(d)en ons teruggeworpen op onszelf. De worsteling, die 
zich ook in mij afspeelde, was het zoeken naar waar we ons in elke storm en verandering aan kunnen toevertrouwen. Waar we op  
mogen rekenen. De woorden van Augustinus: ‘Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U’, wezen mij een weg. Wat een vast gegeven 
is, waar we steeds op mogen rekenen is dat we gekend zijn en bemind worden door God. ‘Ik zal er zijn voor jou’ is de naam van onze 
God. Aan dat gegeven mogen we in alles wat anders wordt, wat keer op keer verandert, kracht en vertrouwen ontlenen. Dit vertrou-
wen komt ons niet aanwaaien. Het vraagt toewijding en volharding. Biddend kunnen we het ons toe-eigenen, stap voor stap. En 
dan ineens zal dat vertrouwen er zijn ook al lijkt alles op zijn kop te gaan. 

Namens de collega’s wens ik u een mooie, inspirerende zomer toe een periode om op adem te komen en nieuwe energie en 
vertrouwen op te doen!

Margot Dijkman

Storm 

De bemanning,

Gods grondpersoneel,

– de apostelen ooit en wij nu –

bevaart het schip (der kerk).

 
Wij zijn ooit scheep gegaan

op stille zee, dachten we

en geloof leek ons

zo’n rustige levensverzekering.

 
Nu met tegenwind

en telkens als het stormt

zitten wij onzeker

met onszelf opgescheept.

 
Maar zie, midden in de storm

is er Iemand die slaapt en weet:

pas als óns vertrouwen ontwaakt

gaat de storm liggen.

Felicia Dekkers, Stad Gods september 2010 

Onrustig is ons hart, 
tot het rust vindt het U



Een mooi gebaar van de Communicanten 

Donderdag	16	mei	ontvingen	Riet	Visser	en	Arja	Schep,	resp.	secretaresse	en	voorzitter	van	de	Stichting	Kledingbank	Montfer-
land, deze prachtige dozen gevuld met nieuw kinderondergoed met een waarde van meer dan € 300,-	en	daarnaast	nog	een	
cheque van ruim € 500,-	van	de	kinderen	die	in	’s-Heerenberg	hun	1e	communie	hebben	gedaan.	Vol	enthousiasme	deden	de	
kinderen mee aan dit project, uiteraard gesteund door hun ouders! Ze versierden de dozen en schreven er mooie teksten op. Een 
feestelijk geheel! Zo kunnen zij op heel jonge leeftijd al leren meedenken hoe het is als je niet veel te besteden hebt en hoe fijn 
het voelt om, als je zelf feest hebt, 
ook iets te kunnen betekenen voor anderen.

Lieve kinderen en ouders, 
heel erg bedankt voor jullie geweldige gift!
Stichting Kledingbank Montferland.

Eerste Communie 2013, 
een terugblik
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In de maand april hebben in onze parochie een kleine 200 jongens en meisjes hun eerste Communie voorbereiding afgesloten. 
23 februari ontvingen ze hun eerste Communie in een eucharistieviering die zelfs Facebook haalde. Zowel in februari als in april 
waren het heel feestelijke vieringen. Bij het slot hebben de kinderen  laten horen en zien wat ze in de weken daarvoor geleerd, 
ontdekt en ervaren hebben. Het was een bijzondere periode. Door de inzet van werkgroepen en vele ouders hebben de kinderen 
de kans gekregen Jezus te ontmoeten in het ontvangen van de communie, in verhalen, in gesprekken, in het er zijn voor elkaar. 
N het bijzonder wil ik noemen Pastor Ria Wiendels en pastor Thea Berendsen. Zij waren bereid om te helpen bij de voorbereiding 
op en de slotviering van de eerste H. Communie. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de kinderen in Beek, Didam en ’s-Heeren-
berg kunnen terugkijken op een mooie voorbereiding en viering. 

Elk jaar heeft eigen mooie herinneringen, enkele van dit jaar 
wil ik graag met u delen:

We maken een kruisteken en zeggen de woorden erbij: ‘In de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.’ “Ik 
weet wat het betekent”, zegt een jongen. Hij brengt zijn hand 
eerst naar zijn hoofd, de Vader is God, dan naar zijn buik, de 
Zoon is Jezus. Voorzichtig gaat zijn hand naar zijn schouder, 
aarzelend klinkt het dan: “de Geest. . . .  dat weet ik niet”. “Maar 
ik wel” zegt een ander, “de Geest dat zijn wij allemaal”.

In een andere groep begon de bijeenkomst met het maken 
van het kruisteken en het bidden van het Onze Vader. “Nu 
hebben we God gegroet en Jezus” zei ik, “Nou”, zei een com-
municant, “God, dat weet ik niet. Wie God is ..?” Met grote 
armgebaren vervolgde hij: “Ik denk dat God in de mensen is en in de dieren en in de planten. . .”. “Dan is God overal”, vulde een 

van de meisjes aan. Daar was hij het roerend mee eens.

We lazen het ‘onze vader’ en probeerde de betekenis van de 
zinnen te ontdekken:
Verlos ons van het kwade, baden we ‘en leid ons niet in beko-
ring’. Een Communicant zei meteen: “Dat betekent geen nare 
dingen doen”. Een ander: “Bekoring dat is in de val lopen”.

Waar denk je aan bij een koning? “Abdicatie”, zei een meisje. 
Anderen vulden aan: een kroon, een paleis, een troon, een 
mantel, koets, soldaten. “Is Jezus zo’n koning denk je?” “Nee, 
Jezus is een vriendschapskoning”. “Daar hoef je niet bang voor 
te zijn.” “Hij wil je helpen”.

Margot Dijkman

	  

Onrustig is ons hart, 
tot het rust vindt het U
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Crisis! Noodhulp vaker nodig!

Voedselbanken

Financiële ondersteuning

Kledingbank

Nederland en vele andere landen zitten in een economische crisis die intussen al zo’n vijf jaren gaande is. En ondanks alle eerdere 
berichten over herstel laat juist dat zich nog niet zien. De huidige berichten zijn van dien aard dat dit herstel pas volgend jaar zal 
beginnen en dan langzaam op gang komt. Dat betekent uitzitten en volhouden. Niet eenvoudig als je je werk kwijt raakt of als de 
financiële rek er nu al helemaal uit is. De verschillende hulpvoorzieningen merken dit ook.

Sinds	het	derde	kwartaal	van	2012	is	het	aantal	cliënten	van	de	voedselbanken	in	onze	regio	fors	gestegen:	25	tot	40%.	Bij	Voed-
selbank	Doetinchem	staan	nu	190	cliëntadressen	ingeschreven	en	bij	Voedselbank	Montferland	80	cliëntadressen.	Alle	cliënten	
worden geholpen met voedsel, maar een tekort daaraan is momenteel de grootste zorg. Help de voedselbanken daaraan als het 
kan. Gelukkig nemen cliënten ook weer afscheid van de voedselbank, omdat hun situatie verbeterd is. Een gezin bedankte heel 
hartelijk voor al die vrijwilligers die er steeds voor gezorgd hadden dat op vrijdag een zeer welkom voedselpakket klaar stond. Ze 
hadden versteld gestaan dat dit er zomaar voor hen was. Het gezin redt zich nu zelf weer, maar zal deze maanden van ondersteu-
ning nooit vergeten.

Bij het Solidariteitsfonds Montferland en het Platform Armoede Bestrijding Doetinchem ziet met een groeiende stroom 
hulpvragen op zich afkomen. Deze instanties komen in beeld als de gangbare voorzieningen niet bij deze nood kunnen helpen. 
De Caritas, die onder andere bijdraagt aan het Solidariteitsfonds Montferland, ervaart dat er meer hulpvragen voor de Caritas 
blijven liggen. Het Schuldhulpmaatjesproject in Montferland merkt ook een groei in het aantal hulpvragen. Mensen die zicht 
proberen te krijgen op hun huishoudboekje of hulp bij het in beeld brengen van financiële problemen en de oplossing daarvan, 
kunnen beroep doen op maatje. Dit is een opgeleide vrijwilliger die met raad en daad bij kan staan.  In Doetinchem gaat ook zo’n 
project van start. Het is mooi om te ervaren dat iemand die zich tezamen met een maatje door een berg post van maanden heen 
had geworsteld, opeens weer zicht had over het totaal en daardoor nieuwe energie kreeg om het allemaal weer zelf te doen. 
Precies wat het schuldhulpmaatjesproject beoogt.

De Kledingbank Montferland heeft het ook druk. In het halve 
jaar dat ze nu bestaat zijn al bijna vijfhonderd mensen in de 
winkel geweest. Deze komen niet alleen uit Montferland, 
maar ook uit een behoorlijke regio eromheen: van Duiven tot 
Varsseveld en van Doesburg tot Spijk. Er komt gelukkig veel 
kleding binnen, al is er behoefte aan enkele categorieën kle-
ding	(herenbroeken,	broeken	voor	jeugd	van	5	tot	10	jaar	en	
kinderondergoed). Het is heel mooi werk voor de vrijwilligers 
van de kledingbank. Als mensen hebben gewinkeld zijn ze 
vrijwel altijd bijzonder dankbaar, soms een traan van ontroe-
ring, soms een warme omhelzing. Het sterkst werd het nut 
van de kledingbank uitgedrukt in de woorden van een jong 
kind die zijn moeder uit de paskamer ziet komen: “Mama, zo 
mooi heb jij er nog nooit uitgezien!”

Vormsel 2013
In het najaar, waarschijnlijk eind november zal in onze parochie de vormselvoorbereiding worden afgesloten met vieringen 
waarin de kinderen het sacrament van het vormsel ontvangen. In de weken daaraan vooraf staan de kinderen en hun ou-
ders stil bij wat het betekent om te leven in de Gods’ Geest.  Deze voorbereiding start kort na de schoolvakantie. Kinderen 
die	volgend	schooljaar	in	groep	8	zitten	worden	uitgenodigd	aan	de	voorbereiding	mee	te	doen.	Wie	zich	nog	niet	heeft	
opgegeven,	wordt	verzocht	dit	zo	snel	mogelijk	te	doen	in	elk	geval	vóór	10	juli.	Dit	kan	bij	het	secretariaat	in	de	eigen	
geloofsgemeenschap, of bij het centrale secretariaat. (secretariaat@parochiegabriel.nl).
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De Wereld Jongeren Dagen 
komen er weer aan!
In	1984	nodigde	paus	Johannes	Paulus	II	alle	jongeren	uit	de	hele	wereld	uit	om	in	Rome	samen	met	hem	Palmzondag	te	vieren.	
Een	jaar	later	is	dit	herhaald.	Na	deze	succesvolle	jaren	zijn	in	1987	de	eerste	Wereld	Jongeren	Dagen	(WJD)	georganiseerd,	om	de	2	
á	3	jaar	wordt	dit	evenement	gehouden	in	een	ander	continent.

De	afgelopen	jaren	zijn	jongeren	uit	onze	parochie	naar	de	Wereld	Jongeren	Dagen	(WJD)	geweest	in	Keulen	(2005),	Sydney	(2008)	
en	Madrid	(2012).	Deze	zomer	gaan	7	jongeren	van	jongerengroep	KJ-actief	naar	de	WJD	in	Rio	de	Janeiro	in	Brazilië.	Niet	alle	jonge-
ren	zullen	mee	gaan,	zij	organiseren	een	eigen	programma	in	Nieuw-Dijk.	In	het	weekend	van	27	en	28	juli	komen	zij	samen	om	hun	
geloof te vieren en te delen. Wil je deelnemen aan dit weekend? Geef je dan op via kj.actief@gmail.com.

De groep is zich aan het voorbereiden op de reis en het weekend. Zo hebben wij een brief van de paus en inhoudelijke thema’s 
besproken. Daarnaast hebben we verschillende acties gehouden om de kosten van de reis te drukken, zoals een sponsorfietstocht, 
kerstmarkt en op Hemelvaartsdag hebben we een uitgebreide brunch georganiseerd. In juni wordt er een voorbereidingsweekend 
georganiseerd voor de jongeren die mee gaan naar Fortaleza en Rio de Janeiro. De jongeren kijken erg uit naar de bijzondere reis.

De zeven jongeren sluiten zich aan bij de reis (Be)leef je Geloof van het bisdom Utrecht en Amsterdam-Haarlem. Vooraf aan het 
bezoek aan Rio de Janeiro is er een voorprogramma in Fortaleza, een stad in het noorden van Brazilië. We zijn hier te gast bij de 
Shalom-gemeenschap, waar wij deel zullen nemen aan de ‘Missionary Week’. We nemen hierbij deel aan projecten voor straatkinde-
ren, drugsverslaafden en armen. Een aantal dagen in Fortaleza zullen we doorbrengen bij gastgezinnen. Daarnaast zijn er gezamen-
lijke vieringen en mogen we deelnemen aan het Halleluya-festival, een van de grootste jongerenfestivals van Brazilië. 

Een week later zullen we doorreizen naar Rio de Janeiro.  In de ochtenden is er een catachese programma waarbij wij ons geloof 
verdiepen en met elkaar praten over onze geloofservaringen. De middagen hebben we de ruimte om een bezoek te brengen aan 
de stad en de festivals. Daarnaast zijn er een aantal grote evenementen zoals de openingsmis op het strand van Copacabana. Op 
donderdag zullen we Paus Franciscus welkom heten, zijn eerste buitenlandse reis als Paus en wij zijn benieuwd hoe hij zich onder de 
jongeren zal begeven. De kruisweg vindt op vrijdag plaats en in het weekend is de slotmis waar we gaan waken onder de nach-
telijke hemel. Een bijzondere afsluiting van een inspirerende week waar diepgang van het geloof en ontmoetingen met jongeren 
centraal staat.

Ben	je	tussen	de	16-30	jaar	en	zou	je	graag	in	contact	willen	komen	met	jongeren	in	onze	parochie?	Wij	willen	jou	graag	ontmoeten!	
Neem gerust contact op met Marieke ter Heerdt of Bart Limbeek. Je kunt ons bereiken via kj.actief@gmail.com 

Avondwake 2011 - Ramon Mangold
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Het	weekend	van	14	en	15	juli	zal	ook	dit	jaar	weer	in	het	teken	staan	van	het	Diemse	schuttersfeest.	Het	is	een	weekend	waarin	
trouw, dienstbaarheid en broederschap hoog in het vaandel zullen staan. Didam maakt zich op om dit prachtige feest weer 
samen te vieren. Ook de drie geloofsgemeenschappen Loil, Nieuw-Dijk en Didam zullen hierin een passende rol spelen. In Loil en 
Nieuw-Dijk	is	de	traditionele	schuttersmis	op	zondagmorgen	op	14	juli:	in	Loil	om	9.00	uur	en	in	Nieuw-Dijk	om	09.30	uur.
In	Didam	vindt	deze	viering	plaats	op	maandagmorgen	15	juli	om	8.30	uur.	De	vieringen	zijn	tijdens	de	schuttersdagen	de	mo-
menten waarop wij schutters ons willen bezinnen, maar ook dankbaar willen zijn dat wij in gemeenschap met elkaar dit mooie 
Diemse feest ieder jaar weer mogen beleven en meemaken. Ook willen wij tijdens deze vieringen terugzien en onze overleden 
schuttersvrienden en vriendinnen gedenken, vooral allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Als blijk van de saamhorig-
heid die er is en leeft binnen de zeven Didamse schutterijen, maar ook binnen onze geloofsgemeenschappen, zal de banier met 
de zeven vlaggen van alle schutterijen op de Diemse toren van veraf zichtbaar zijn, ten teken van onze verbondenheid met el-
kaar. Dat wij allen in trouw, dienstbaarheid en broederschap ook dit jaar weer dit mooie feest mogen vieren. Namens de Diemse 
geloofsgemeenschappen en de Diemse schutterijen een heel mooi en waardevol schuttersfeest gewenst.

Hens Wolf
Voorzitter Locatieraad Didam en voorzitter De Eendracht

In Didam, Loil en Nieuw-Dijk bestaat al een jarenlange traditie van ontmoetingsdagen voor zieken, ouderen en alleenstaanden. 
Zoveel	jaren	al	dat	het	komend	najaar	de	65e	editie	ervan	plaatsvindt.	Op	maandag	2	en	dinsdag	3	september	gaat	dat	gebeu-
ren. Twee dagen van ontmoeting bij Jan & Jan in Didam met vieringen, praatjes, muziek en gezelligheid. 

In	1949	vond	het	eerste	Triduüm	plaats.	De	reden	om	dat	toen	te	organiseren	is	nog	steeds	dezelfde	als	nu:	wat	ontspanning,	
gezelligheid en steun bieden voor mensen die dat nodig hebben. In het Kerkenboek Didam lezen we: “Het ziekentriduüm vond 
voor	het	eerst	plaats	in	1949.	Pastoor	Janssen	nam	daartoe	het	initiatief.	Hij	benaderde	het	bestuur	van	de	Katholieke	Vrou-
wengemeenschap	in	Didam	en	naar	het	voorbeeld	van	de	afdeling	Enschede	van	deze	vereniging	kon	op	12,	13	en	14	juli	het	
triduüm in zaal Gerritschen worden gehouden. Het werd mede mogelijk gemaakt door de belangeloze hulpvaardigheid van vele 
parochianen uit de drie kerkdorpen, ‘die het woord naastenliefde in de volle zin van het woord begrepen’. “
Vandaag de dag is nog steeds een trouwe groep vrijwilligsters betrokken bij de verzorging van deze dagen. Financieel is het rond 
te zetten door vrijwillige bijdragen van de deelnemers en bijdragen van de katholieke en protestantse kerken, de Caritas en de 
Albertusstichting. Daarnaast zijn er de nodige donaties in natura.

Het Triduüm bereikt nu zelf de leeftijd der ouderen, maar blijft aan het werk. Dit jaar met een feestelijk tintje, want deze verjaar-
dag mag gevierd worden. We verwachten weer voldoende belangstelling en zoals ook in voorgaande jaren zullen de deelnemers 
weer enthousiast naar huis gaan. Graag begroeten we ook dit jaar weer velen. De dagen staan open voor zieken, ouderen en 
alleenstaanden van alle gezindten. Kerken benaderen hun leden die hiervoor in aanmerking komen. Aanmelding kan in de loop 
van augustus plaatsvinden via de secretariaten. 

De werkgroep Triduüm

Schuttersfeest in 
Didam, Loil en Nieuw-Dijk

Triduüm wordt 65
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25 jarig Diaken
Jubileum Gerard Hendriksen

Met pijn in het hart stoppen

Op	28	april	j.l.	vierde	Gerard	Hendriksen	dat	hij	25	jaar	ge-
leden in de kerk van Sint Martinus Beek – Loerbeek tot 
Diaken werd gewijd. Dit vond plaats tijdens een feeste-
lijke Eucharistieviering in bovengenoemde kerk, waarin 
voorgegaan werd door pastoor Peter Ambting, Diaken 
Leon Feijen en Diaken Gerard Hendriksen. Medewerking 
werd verleend door het parochieel gemengd koor. Als 
thema van deze viering was gekozen: Omzien naar Zorg, 
Gerechtigheid en Verzoening. Dit thema is door pastoor  
Peter Ambting en Diaken Leon Feijen op inspirerende wij-
ze in de viering en tijdens de homilie naar voren gebracht. 
Namens de geloofsgemeenschap Sint Martinus Beek-
Loerbeek is Gerard een Dalmatiek en Albe aangeboden. 
Groot was de verrassing toen hem aan het einde van de 
viering werd gevraagd om de Koningslinde, geplant ter 
ere van zijn jubileum en de aanstaande troonswisseling, 
in te zegenen. Vergezeld door officieren en het voltallige 
Sint Jansgilde, Muziekvereniging Volharding en gevolgd door vele kerkgangers gingen de pastores na afloop van de kerkviering 
in optocht naar de voorzijde van de pastorie waar de Koningslinde werd ingezegend en de bijbehorende plaquette werd onthuld. 
Veel belangstellenden waren hiervan getuige, van de daarop volgende serenade van de Muziekvereniging en de vendelhulde van 
het Sint Jansgilde aan de jubilaris en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem met dit mooie jubileum te feliciteren. 
De feestelijke morgen werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie.

De werkgroep M.I.R. (Mensen in Rouw) houdt in zijn bestaande vorm op. Doordat er geen opvolgers 
te vinden zijn gaan wij, Tiny, Wil en Cor, stoppen met het bezoeken van nabestaanden. Dit doen wij met 
pijn in ons hart. Wel maken wij de bezoeken aan de ons toevertrouwde nabestaanden van het afgelopen jaar 
(van	2	november	2011	tot	2	november	2012)	af.	Dus	per	1	januari	2013	is	onze	groep	opgehouden	te	bestaan.

Hoe	het	verder	gaat	en	moet?	17	jaar	geleden	heeft	de	P.C.I.	deze	groep	gevormd.	Na	een	gedegen	opleiding	van	de	Heer	Kok	uit	
Arnhem, met assistentie van zijn vrouw (beroeps), hebben we, ook samen met Leida ter Voert die jarenlang de leiding had van 
deze groep maar wegens ziekte moest afhaken, deze cursus met goed gevolg afgerond.

Wij hebben de nabestaanden kunnen bijstaan met een luisterend oor en/of hen meegeholpen met het verwerken van hun 
verdriet. We hebben zo getracht hun leed te verlichten en die hulp op te volgen met bijvoorbeeld bezoekjes en het bezorgen 
van een lichtje met Kerstmis. In de eerste perioden hebben we samen met de PCI geprobeerd de groep groter te maken. Wel 
was er belangstelling maar geen uitbreiding. Leeftijd en andere redenen spelen een rol. Het werd moeilijker om niet persoonlijk 
betrokken te worden bij de emoties en de gevoelens. Door redenen zoals hierboven genoemd moeten wij helaas concluderen 
dat de groep hierbij ophoudt te bestaan. Misschien is nu de mogelijkheid dat de Avondwake-groep het bezoek kan doen, maar 
daarover	is	helaas	vanaf	het	bekend	maken	van	het	einde	van	M.I.R.	op	3	november	2012,	nog	niet	definitief	iets	afgesproken.

Hartelijke groet,  
Tiny Berndsen, Wil Wolbrink, Cor Spliethof

Nawoord PCI:
Na 17 jaar M.I.R. beëindigt deze afdeling van de PCI Beek – Loerbeek, destijds opgericht om een luisterend oor- 
en/of extra hulp te bieden, om zo het verdriet van nabestaanden te verlichten met het afleggen van bezoekjes en met 
Kerst bv. een lichtje te bezorgen. De huidige bestuursleden hebben te kennen gegeven te willen stoppen en tot op 
heden is het niet gelukt de voortgang van de M.I.R. met eventuele nieuwe bestuursleden te garanderen. Op 31 janauri j.l. 
werd er afscheid genomen van de huidige bestuursleden; Cor Spliethof, Wil Wolbrink en Tiny Berndsen, met dank voor 
hun grote inzet, deskundigheid en bewezen diensten. De avondwakegroep zal in zijn hoedanigheid blijven bestaan. 

PCI Bestuur Beek - Loerbeek

	  

	  



Na een lange winterperiode van kou, vorst en sneeuw, is geluk-
kig de lente aangebroken. En daarmee de tijd van licht, groen 
en nieuw leven. Dat betekent ook dat in de geloofgemeen-
schap Braamt weer gewekt wordt door een groot aantal man-
nen aan de pastorie- en kerktuinen en aan het kerkhof om al-
les er mooi onkruidvrij uit te laten zien. Aan het begin van zo’n 
seizoen komen deze mannen bijeen op de pastorie waar ze van 
Lenie en de Pastoor een lekkere maaltijd krijgen. Zo kunnen ze 
goed voorbereid aan de slag voor de geloofsgemeenschap om 
alles mooi te houden rond de kerk en pastorie en het kerkhof.
Als geloofsgemeenschap zijn we deze mannen ontzettend 
dankbaar en we hopen dat ze dit werk nog een poos kunnen 
blijven doen en ook dat er mannen zijn die zich aanmelden om 
mee te doen, want vele handen maken licht werk. Op bijgaande 
foto is te zien dat er niet alleen in de tuinen, maar ook aan tafel 
gewerkt wordt. Als u ook mee wilt werken of eens vrijblijvend 
een kijkje wilt komen nemen, kom dan gerust eens langs op de 
1e	maandag	van	de	maand,	het	is	bovendien	altijd	gezellig	en	

De Schoffelploeg

Het Sint Joris Gilde Braamt viert 
zijn 300 jarig bestaan
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In	het	weekend	van	27	en	28	april	heeft	het	sint	Joris	Gilde	zijn	
300	jarig	 jubileum	gevierd.	Op	zaterdag	is	er	gestart	met	een	
H.mis in samenwerking met Pastoor de Vreeze en het koor de 
Cantorij. Het Sint Joris Gilde was aangenaam verrast door de 
hoeveelheid bezoekers tijdens deze H.mis. En dankt ook ieder-
een die hieraan heeft meegewerkt. Na de H.mis is er een geza-
menlijk brunch genuttigd in het dorpshuis, waaraan meer dan 
100	 leden	 en	 genodigden	 aan	 hebben	 deelgenomen.	 In	 het	
middagprogramma is er vooral aan de kinderen gedacht; ze 
werden geschminkt en een goochelaar vertoonde zijn kunsten 
voor jong en oud wat tot menig hilarisch moment leidde. Op 
de zaterdagavond werd de muziek verzorgd door topformatie 
Bedrock en deze band zorgde voor een fantastische avond voor 
jong en oud. Zondag stond een receptie op het programma 
voor de verenigingen uit Braamt en genodigden. Ceremonie-
meester, en oud kapitein Anton Koster, zorgde voor een vlek-
keloze	verloop	van	deze	receptie.	Meer	dan	100	personen	wa-
ren bij deze receptie aanwezig en diverse sprekers hebben hun 
felicitaties aan het Sint Joris Gilde overgebracht. Al met al een 

	  

	  

Familieberichten
Beek, Didam, Loil en 
Nieuw-Dijk tot 17 mei 2013
Gehuwd
Beek
Emmy Lieferink en Oskar van der Vliet

	  

rond	10.00	uur	is	er	voor	iedereen	koffie	met	iets	lekkers	erbij.

Mannen nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet namens de 
geloofsgemeenschap Braamt. 

Pastoor de Vreeze

zeer geslaagd weekend waarin wij als Sint Joris Gilde hebben 
gemerkt dat in Braamt het Gilde leeft en een goede toekomst 
tegemoet gaat. Het bestuur en kermisbestuur van het Sint Joris 
Gilde wil graag iedereen danken voor de samenwerking en de 
gedane moeite.

Het Sint Joris Gilde Braamt

Overleden
Didam
Marianne	Raats		53	jr.		-		Pr.	Bernardstraat	21
Riekie	Willemsen-Schlief		65	jr.		-		Dahliastraat	22
Gerrie	Schuurman-van	den	Brink		67	jr.		-		Kerkstraat	61
Theo	Hendriksen		73	jr.		-		Ludgerusstraat	28-2
Frans	Hertog		86	jr.		-		Waverlo	45
Tonnie	Scholten-Straatsma		83	jr.		-		Dijksestraat	29

Loil
Gerrie	Meijer		58	jr.		-		Pinnedijk	29a,	Gaanderen
Hennie	Buiting-Aaldering		83	jr.		-		Waverlo	2a

Nieuw-Dijk
Cathrien	Driessen		63	jr.		-		Lupinestraat	32
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Zorg voor Moeder en kind in Congo

Vrijwilliger in Peru

Op	24	en	25	augustus	2013	vindt	de	MIVA-collecte plaats in 
de katholieke kerken. De collecte staat in het teken van Zorg 
voor moeder en kind in Congo. Zuster Jeanne Cecile zet zich 
in voor zieken, zwangere vrouwen en baby’s in Congo. 

Toen	ik	in	2008	als	vrijwilliger	begon	voor	het	programma	van	de	Stichting	Wees	Kind	in	Peru,	werd	ik	gegrepen	door	de	mystiek	
van het land en het welzijn van de kinderen van de eetlokalen en het kindertehuis, dat gerund werd door de nonnen. Terug  in 
Nederland		kwam	na	1	jaar	de	vraag		om		projectleider	te	worden	voor	deze	Stichting.	Mijn		hart	volgend,	besloot	ik	mij	voor	1	
jaar in te zetten om te helpen een nieuw eet- en activiteitenlokaal op te zetten. Samen met Sabine Honing, die coördinator was, 
ging ik aan de slag en werd er een nieuw eetlokaal gerealiseerd. 

In	2010	is	het	door	Brand	Loyalty	gesponsorde	nieuwe	eet-	en	
activiteitenlokaal De Vrolijkheid	in	2010	werkelijkheid	gewor-
den. In Nederland werd er hard gewerkt aan de voorberei-
dingen, maar in Peru moesten de handen daadwerkelijk uit 
de mouwen worden gestoken. Het  was een enorme klus met 
Peruaanse onzekerheden over vergunningen, beschikbare 
materialen en de vraag of werklieden wel zouden komen op-
dagen. Gelukkig hebben we mede door ons harde werken en 
een positieve instelling veel kunnen bereiken. In De Vrolijkheid 

gebruiken	zo’n	130	kansarme	kinderen	dagelijks	een	maaltijd		
en nemen zij  meerdere keren per week deel aan een activiteit.

Ook hebben wij de bestaande eetlokalen De Grote Pan en de 
Grote Tafel helpen uitgroeien tot wat ze nu zijn: lokalen waar 
de lokale bevolking steeds meer de scepter zwaait en waar 
honderden kinderen terecht kunnen voor voeding, activiteiten 
en  de zorg waar ze  recht op hebben. Er is personeel aangeno-
men, er zijn  jaarwerkplannen geschreven en contracten gete-
kend. Steeds meer koerst Stichting Wees Kind op de gewenste 
verzelfstandiging van de projecten.

Nu werk ik als accountmanager vanuit Nederland samen met 
het team van Stichting Wees Kind voor eetlokaal De Vrolijkheid. 
In augustus zal ik samen met mijn Peruaanse vriend weer naar 
Peru reizen voor familiebezoek, maar zeker ook om iedereen te 
bezoeken en om te bekijken hoever men ondertussen is met 
de verzelfstandiging. Voor verhalen en foto’s kunt u onze web-
site bezoeken via www.stichtingweeskind.nl.  Daarnaast nodig 
ik u van harte uit om lid te worden van de stichting, zodat u 
met regelmaat onze  nieuwsbrief ontvangt en mocht u ons 
financieel	willen	ondersteunen,	dan	kan	dat	via	giro	9514505	
t.n.v. Stichting Wees Kind. 

Marleen Arendsen

Ze is arts en geeft medische ondersteuning aan vroedvrou-
wen, verpleegkundigen en collega-artsen om zo het aantal 
ziekte- en overlijdensgevallen terug te dringen.
“Met de juiste kennis kan het aantal overlijdensgevallen sterk 
worden terug gedrongen. Het is onze missie om twee levens te 
redden, dat van de moeder én het kind,” vertelt zuster Jeanne 
Cecile. Zuster Jeanne Cecile helpt haar collega’s in ziekenhui-
zen in een gebied zo groot als een Nederlandse provincie. De 
wegen in Congo zijn slecht begaanbaar. Jeanne Cecile heeft 
daarom een degelijke auto nodig om moeders en baby’s te 
redden. Help mee met uw gift op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda 
of tijdens de collecte in de kerk.
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Slotviering Emmauskerk
Vanaf	januari	2013	heeft	een	werkgroep,	waarin	praktisch	alle	geledingen	van	de	Emmaus	geloofsgemeenschap	
vertegenwoordigd waren, gewerkt aan een goede voorbereiding van deze slotviering. Oud pastores, oud bestuursleden, 
leden van de locatieraad en van de locatieraden van cluster één, afgevaardigden van Lengelse verenigingen, Pastoor Gala-
maschool en wijkraad Oost, bevonden zich onder de aanwezigen bij deze slotviering.

	  

Voorganger Pastoor Ben Aarsen, geassisteerd door Pater 
Johan Berndsen, Pastoraal werkster  Margot Dijkman en Thea 
Berendsen Versteeg, misdienaars en acolyten (foto Ed te Pas)

De voorganger van deze viering was pastoor Ben Aarsen. 
Pater Johan Berndsen, pastoraalwerkster Thea Berendsen-
Versteeg en pastoraalwerkster Margot Dijkman assisteer-
den in deze viering. Het Emmauskoor heeft prachtig 
gezongen. Voor de vaste gezangen was gekozen voor de 
Byzantijnse mis. De overige liederen waren toepasselijk 
en met zorg gekozen voor deze viering. Voor iedereen 
herkenbare liederen, waarvan enkelen zich goed leenden 
voor samenzang. Heel bijzonder was het, dat oud dirigent 
van	het	Emmauskoor,	de	heer	Johan	Böhmer	(93	jaar)	nog	
eenmaal een lied dirigeerde. Bij deze eucharistieviering 
waren alle misdienaars, die in de gelegenheid waren, 
aanwezig.

De heer M. Latten, lid van locatieraad Emmaus geloofsge-
meenschap, sprak een welkomstwoord, waarin hij nog-
maals onder de aandacht bracht wat de drie hoofdrede-
nen waren, waarom we nu voor de slotviering bijeen zijn.
Pastoor Aarsen vroeg zich in zijn overweging af: wat is 
wijsheid? Daarop is niet zomaar een passend antwoord te 
geven. Hij sloot zijn overweging af met de woorden: “wie 
zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde”. Aan het einde 
van de viering sprak mevrouw M.Zwetsloot, vice voorzit-
ter van het Gabriëlparochiebestuur, een dankwoord uit. 
Met name een dankwoord voor de vele vrijwilligers, die 
jarenlang veel tijd en moeite besteed hebben aan de 
Emmaus(parochie) geloofsgemeenschap. Ook sprak ze 
haar respect uit voor de leden van de locatieraad en het 
pastoraal team, die samen het moeizame proces hebben 
doorlopen, wat lang niet altijd gemakkelijk is geweest.
Door de altaartafel naar achteren te schuiven en het gor-
dijn op het priesterkoor te sluiten door de kosters op uit-
nodiging van pastoor Aarsen aan het eind van de viering, 
is op symbolische wijze de kerk gesloten. We gaan verder 
als nieuwe  ‘Emmaus – Pancratiusgeloofsgemeenschap’. 

Na afloop van de viering is door schutterij St Antonius op 
het kerkplein een vendelhulde gebracht.
Als afsluiting van het geheel was er daarna in het kerkge-
bouw voor alle aanwezigen de gelegenheid om nog even 
na te praten onder het genot van een kop koffie en een 
broodje. Bij het naar huis gaan werd aan de aanwezigen 
een herinneringsboekje met de titel ‘van ontwerp  tot 
sluiting van de Emmauskerk’ meegegeven.

Herman Bruggeman

Symbolische  sluiting van de Emmauskerk   
   

Vendelhulde op het kerkplein door schutterij St. Antonius 
(foto’s Ed te Pas)
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De keuze

Het is een verhaal van meer dan veertig jaar geleden, 
maar toch moet ik er tegenwoordig vaak aan terugden-
ken. Steeds wanneer je hoort dat er weer een stel niet 
meer bij elkaar is. Zo langzamerhand lijkt het er op dat 
bijna iedere familie dit overkomt.
Maar laat ik met het verhaal beginnen:
Zoals gezegd gaan we veertig jaar terug in de tijd. Van 
school uit moesten we een paar maanden stage lopen 
op een boerderij, het liefst in het buitenland. Zo kwam ik 
terecht op een boerderij in een dorp in Duitsland. Na een 
paar weken vroegen een paar buurjongens of ik mee 
ging naar de kerk, waar een pater een avond voor de 
oudere jeugd zou houden ter voorbereiding op huwelijk 
en gezin. En zo gingen we samen op de fiets naar de 
parochiekerk. Na een paar Duitse gebeden en gezangen, 
betrad de pater de preekstoel.
Hij begon met een aantal gedragsregels over hoe je in 
de verkeringstijd met elkaar diende om te gaan en wat 
nog toelaatbaar was en wanneer je te ver ging. Alles heb 
ik niet onthouden maar ik herinner me nog wel de zin 
die hij met enige regelmaat door de kerk liet galmen: 
“Sei klug in der Wahl” riep hij door de tamelijk volle 
kerk. “Wees verstandig ( slim ) in de keuze“ zouden wij 
zeggen. Steeds verder boog hij zich voorover en sloeg 
daarbij steeds harder met zijn vuist op de preekstoel als 
wilde hij deze zin met geweld in onze hersens stampen 
“Sei klug in der Wahl”.

Of deze aanbeveling veel zal helpen weet ik niet. Voor 
veel mensen zal het vinden van een levenspartner ook 
iets zijn wat je overkomt in plaats van een bewuste 
keuze. Wel heb ik de indruk dat ook hierbij de wereld 
veranderd is. Er wordt misschien toch meer waarde  
gehecht aan uiterlijke zaken en minder aan eigenschap-
pen zoals karakter en innerlijke beschaving. Zo moeten 
meisjes vooral sexy zijn en jongens moeten  opvallen 
door stoer gedrag. Rustige, verstandige en betrouwbare 
mensen krijgen al snel het stempel saai opgeplakt . En 
saai zijn, dat kan vandaag de dag echt niet meer!

Groeten,

Derk

Bedevaart 
Kevelaer 2013

Weekend bedevaart 
naar Maria
 
Op	zaterdag	24	en	zondag	25	augustus	organiseert	‘Ca-
ritas Banneux N.D. Gelderland Oost, Bisdom Utrecht’ een 
tweedaagse	reis	naar	Banneux,	de	plaats	waar	Maria	8	maal	
verscheen	aan	de	12-jarige	Mariette	Beco.	Het	plaatsje	Ban-
neux is toegewijd aan de ‘Maagd der Armen’ en is gelegen in 
de mooie Ardennen van België. Banneux wordt ook wel ‘Klein 
Lourdes’ genoemd. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De kosten 
zijn:	€	125,-	p.p.	inclusief	1	overnachting,	1	koffietafel	en	2	
keer een warme maaltijd. Voor verdere inlichtingen of op-
gave,	kan	men	terecht	bij:	Mevr.	Maria	van	Gessel,	tel.:	0314	
-345	456	of	Mevr.	Annie	Wolters-Welling,	tel.:	0316	–	226	925

Op	dinsdag	6	augustus		wordt	er	vanuit	onze	Parochie	
H.Gabriël wederom de bedevaart naar Kevelaer gehouden. 
Traditiegetrouw zal ook dit jaar Harmonie de Club uit Didam 
weer meegaan en voor de muzikale ondersteuning zorgen. 
Het gemengd koor uit Nieuw Dijk verzorgt de zang tijdens 
de plechtige Hoogmis en het Marialof in de Basiliek. Leden 
van het pastoraal team zullen deze dag met ons meegaan en 
in	de	vieringen	voorgaan.	‘s	Middags	om	15	uur	wordt	in	het	
park de grote kruisweg gelopen en voor diegene die minder 
goed ter been zijn is er een kleine kruisweg in de Pax Christi-
kapel. Tussendoor is er tijd om persoonlijk de heiligdommen 
te bezoeken, een souveniertje te kopen of te zorgen voor de 
inwendige mens.

Voor	informatie	en	opgave	kunt	u	zich	voor	26	juli	a.s.	aan-
melden bij het secretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap. 
De kosten bedragen  €	17,-	voor	volwassenen	en	€	5,-	voor	
kinderen. Bij opgave wordt u het programma van deze dag 
overhandigd en medegedeeld waar u kunt opstappen. De 
bussen verzamelen zich vervolgens op de parkeerplaats bij 
het Heuveltje in Beek,vanwaar we gezamenlijk op weg gaan 
naar Kevelaer.

Sacraments-
processie
De jaarlijkse Sacramentsprocessie zal in Nieuw Wehl plaats-
vinden op zondag 7 juli in aansluiting op de feestelijke 
Eucharistieviering	die	om	10.00	uur	in	de	kerk	begint.	In	Loil	
zal	dit	jaarlijkse	gebeuren	plaatsvinden	op	zondag	14	juli,	De	
viering	in	Loil	begint	om	9.00	uur	in	de	kerk.	Bij	goed	weer	
zal zowel in Nieuw Wehl als in Loil het Allerheiligst Sacrament 
plechtig door het dorp worden rondgedragen onder een 
baldakijn. In Nieuw Wehl zal pater Toon te Dorsthorst de 
voorganger zijn en de feestpredicatie houden. In Loil zal dat 
pastoraal werkster Margot Dijkman zijn. Natuurlijk zullen de 
schutterij en muziekvereniging het geheel feestelijk omlijs-
ten en na afloop van de processie zal er een vendelhulde 
worden gebracht.
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In gesprek met... Pastor Nollen
Op een regenachtige zaterdagochtend begin maart, zittend in de kleine kamer het prachtige 
gazon van de pastorie overziend, had ik een gesprek met pastor Nollen over zijn gezondheid, 
over zijn culturele belangstelling, en over allerlei andere thema’s. 

Goedemorgen, mijnheer pastoor.
Ik hoorde dat u een longontsteking heeft gehad? 
Een klein beetje, ik heb het de laatste tijd wat benauwd. Dat 
is nu wel iets minder. De dokter zegt dat het zuurstofgebrek 
is. Daar heb ik de laatste tijd wat last van, het is een kleine 
bronchitis. Het is nog niet helemaal over, mijn stem is nog 
niet helemaal helder.

Kan ik melden dat het voor de rest goed met u gaat?  
Ja , ja, als je negentig jaar bent, nietwaar?

Uw belangstelling voor cultuur en politiek is nog steeds 
groot. Ik hoorde dat u de lezing van Maarten van Rossum 
in het Barghse Huus heeft bijgewoond. Hoe heeft u dat 
ervaren?
Geweldig, geweldig. Ik had veel belangstelling voor hem. Ik 
had veel over hem gehoord. Hij kan onderhoudend vertel-
len.  Over Amerika, over Obama. Hij heeft me tot het laatste 
geboeid.

Hij is wel een kritisch persoon. 
Ja, ja, laat hem kritisch zijn. 

Heeft u nog persoonlijk met hem gesproken? 
Heel eventjes.  Hij had het over vroeger, over grote gezinnen, 
vooral bij de katholieken. Daarop keek hij naar mij. Ik zei: 
‘Nee, nee, dan bent u toch verkeerd. Ik heb er nooit bij gezin-
nen op aangedrongen dat er meer kinderen moesten komen.’ 

Nu is recentelijk de Paus teruggetreden. 
Had u dat verwacht?  
Nooit	verwacht.	Ooit	is	paus	Celestines	V	in	1294	teruggetre-
den wegens zijn gezondheid.  Waarom Benedictus zich terug-
getrokken heeft, weet ik niet.  Er wordt veel gespeculeerd, 
maar ik weet het niet. 

In de NRC wordt de vraag gesteld ‘Hebben we een Vati-
caanse lente nodig?’ Paus Benedictus XVI is een intellectu-
eel. Hebben we nu een Paus nodig die meer open staat voor 
deze tijd?  
Altijd dat cliché Rome is een vesting, daar komt niemand 
buiten. Rome moet openstaan voor heel de wereld. Dat moet 
de nieuwe Paus ook.

Zou het een Afrikaanse Paus kunnen worden? 
Nee, nu nog niet.  Nee, daar zijn we nog niet aan toe. 

Waarom zijn we er nog niet aan toe? We hebben al Obama? 
Het moet een Paus voor de hele wereld zijn. De wereld is er 
nog niet aan toe. Ik zou het wel toejuichen als het een keer 
kwam. Ja, dat moet geleidelijk aan wel een keer mogelijk zijn. 

Mag ik u nu een persoonlijke vraag stellen? De Paus heeft 
zich teruggetrokken. Wat betekent dat voor u?  Zou u ook 
willen terugtreden als pastor van Stokkum?
Ja, ja, meerdere keren over nagedacht.  Wij zijn officieel eme-
ritus als we vijfenzeventig  jaar zijn en dan kun je doorgaan 
als je dat wilt. Maar je bent dan niet meer hoofdverantwoor-
delijke voor de parochie.  

Maar u bent nog heel actief. 
Ja, ik ben nog heel actief. Ik doe alle diensten in de kerk nog. 
Ik heb nog wel een kerkbestuur en daar vergader ik nog mee, 
maar niet meer zoals toen ik officieel pastoor was. Ik ben 
van	de	6	priesters	van	mijn	jaargang	van	de	wijding	die	nog	
in leven zijn de enige priester in het bisdom die nog in de 
praktijk staat. 

Denkt u erover na om u daadwerkelijk terug te trekken?
Nee, gek is dat,  hè?  Ja, dit is een idee van mij, zolang je capa-
bel bent, moet je beschikbaar blijven voor de gemeenschap. 
Natuurlijk wanneer de mensen dat accepteren en waarderen, 
bijvoorbeeld dat ze zeggen hij past niet meer in deze tijd. 
Dan is het niet goed. 

Dus de vakbonden die er voor pleiten om de pensioenge-
rechte	leeftijd	op	65	jaar	te	houden	hoeven	bij	u	niet	aan	te	
kloppen voor steun en begrip voor dat standpunt? 
(Schaterlacht nu) Nee, nee, nee. 

Met ouderdom komen beperkingen, kunt u daar mee 
omgaan? 
Jawel, maar met sommige dingen heb ik moeite. Gelukkig 
heb ik hulp. Lisette Kempers van de Voorthuiserweg komt 
meerdere keren per dag om mij te helpen. 

Er wordt weleens gesproken over Stokkums katholicisme of 
Nollen katholicisme. Kent u die begrippen? 
Ha,ha,  ja, ja, daar heeft Ad van Aalst het altijd over.

Welke betekenis geeft u daaraan? 
Nou ja, eh, omdat ik zo verschrikkelijk lang hier ben, al vanaf 
1967.	Vergeet	niet	dat	veel	mensen	mij	kennen,	doordat	ik	
abnormaal lang hier in Stokkum ben. Ik denk dat ik wel in 
goede aarde val bij de mensen. Ik denk dat het van beide 
kanten is. Het vertrouwen is groot.  

Mijnheer pastoor,  ik kom zoals u weet om u te interviewen 
voor de Zandhaas. Wat vindt u ervan dat de Zandhaas een 
doorstart heeft gemaakt? 
Ja, ook ik ben zo blij dat we de Zandhaas hebben kunnen 
behouden om de contacten met iedereen te bewaren. Het 
zou toch verschrikkelijk zijn als die niet meer zou bestaan. 
De Zandhaas wordt door iedereen gelezen. Zonder de 
Zandhaas zouden we de dorpsgemeenschap niet zo 
kunnen vormgeven. De Zandhaas is onmisbaar daarvoor. 

Het past ook goed in het thema dat u altijd predikt: samen 
onderweg. Ja, ja,  je moet het samen doen. Ja, om een goede 
dorpsgemeenschap te maken moet je het samen doen. 

Mijnheer pastoor, dit lijkt mij een mooie afsluiting. 
Hartelijk dank voor dit gesprek.  

Wim Venderbos
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ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 1  
     
DATUM ’S-HEERENBERG / LENGEL STOKKUM ZEDDAM
2013 Geloofsgemeenschap Emmaus – Pancratius Geloofsgemeenschap St. Suitbertus Geloofsgemeenschap St. Oswaldus 
  
29.06 ----- 19.00	Eucharistievering	 -----
zaterdag  Pastor Nollen

06.07	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastor Nollen 

07.07	 10.00	Installatieviering	 	10.00	Installatieviering	 10.00	Communieviering	
zondag pastoor J. Jansen in Didam pastoor J. Jansen in Didam Em. Past werkster
   R. Wiendels
   Weerklank + D+H koor 
   
13.07	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastoor J. Jansen 

14.07	 10.00		Communieviering	 10.30		Eucharistieviering	 -----
zondag Diaken L. Feijen Pastor Nollen 
 Pancratiuskoor   

20.07	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag   Pastor Nollen 
   
21.07	 -----	 10.30		Eucharistieviering	 10.00		Communieviering
zondag  Pastor Nollen Diaken L. Feijen
   Dames en Herenkoor

27.07	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastor Nollen 

28.07	 10.00		Communieviering	 10.30		Eucharistieviering	 -----
zondag Werkgroep  Pastor Nollen 
 Pancratiuskoor  

03.08	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastor Nollen 

04.08	 -----	 10.30		Eucharistieviering	 10.00		Eucharistieviering
zondag  Pastor Nollen Pastoor J. Jansen
   Dames en Herenkoor

10.08	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastoor J. Jansen 

11.08	 10.00		Communieviering	 10.30		Eucharistieviering	 -----
zondag Diaken L. Feijen Pastor Nollen 
 Pancratiuskoor  

15.08	 -----	 -----	 19.00		bij	kapel	Vethuizen
donderdag   Pastoor Jansen 

17.08	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastor Nollen 

18.08	 -----	 10.30		Eucharistieviering	 10.00	Communieviering	
Zondag   Pastor Nollen Em. past werker
   H. Sevenhoven
   Dames en Herenkoor

24.08	 -----	 19.00		Communieviering	 -----
zaterdag  Diaken L. Feijen 
   
25.08	 10.00		Communieviering	 10.30	Eucharistieviering	 -----
zondag Diaken Reuling  Pastor Nollen 
 Pancratiuskoor  

31.08	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag  Pastor Nollen 

01.09	 -----	 10.30		Eucharistieviering	
zondag  Pastor Nollen 
    
                   

    Mariaviering in Didam
Op	zaterdag	17	augustus	is	er	weer	de	jaarlijkse	Mariaviering	bij	de	Mariakapel		aan	de	Tatelaarweg		in	
Didam.	De	viering	begint	om	18.30	uur,	voorganger		is	Diaken	Theo	Reuling	en	het	Dameskoor	Martinus	
verzorgd de zang. U bent allen van harte welkom.
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ROOSTER VIERINGEN 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
2013    

29.06 ----- ----- ----- -----
zaterdag    

30.06	 11.00		Eucharistieviering	 -----	 -----	 11.00	Gebedsviering
zondag Em. deken H. Hendriksen   
 Herenkoor   k.k. Eigenwijz

06.07	 -----	 -----	 18.30		Communieviering		 -----
zaterdag   Past.werkster  M. Dijkman 
   Gemengd koor 

07.07	 10.00	installatieviering	 10.00	installatieviering	 10.00	installatieviering	 	10.00	installatieviering
zondag Pastoor J. Jansen Pastoor J. Jansen in Didam Pastoor J. Jansen in Didam Pastoor J. Jansen in Didam
 Dameskoor Martinus   

13.07  ----- ----- ----- -----
zaterdag    

14.07	 10.00	Eucharistieviering	 09.00		Communieviering		 09.30		Communieviering	 -----
zondag Pastoor J. Jansen Past.werkster  M. Dijkman  Diaken Th. Reuling 
 Mariakoor  Schuttersviering/ Schuttersviering  
  sacramentsprocessie  Alle koren
  Gemengd koor  

15.07	 08.30	viering	 	 	
maandag  Schutterij   
 Pastoraalteam    

20.07	 -----	 -----	 18.30	Eucharistieviering	 -----
zaterdag    Pastoor J. Jansen 
   Gemengd koor 

21.07	 10.00		Eucharistieviering	 -----	 -----	 10.00	Communieviering	
zondag Em. deken H. Hendriksen   Past.werkster  M. Dijkman
 Herenkoor Martinus   Gemengd koor, N.Dijk

27.07 ----- ----- ----- -----
zaterdag    

28.07	 10.00	Eucharistieviering	 10.00		Communieviering		 -----	 -----
zondag Pastoor J. Jansen Em. Past.werkster    
 Different Generations R. Wiendels  
  Gemengd koor, N.Wehl  

03.08	 -----	 -----	 18.30	communieviering	 -----
zaterdag   Werkgroep  
   Gemengd koor 

04.08	 10.00		Eucharistieviering	 -----	 -----	 10.00	Communieviering	
zondag Em. deken H.  v. Merm   Werkgroep / Gemengd koor
    
10.08 ----- ----- ----- -----
zaterdag    

11.08	 10.00		Eucharistieviering	 10.00	Eucharistieviering	 -----	 -----
zondag Em. deken H. Hendriksen Pastoor J. Jansen  
 Dameskoor Martinus Gemengd koor  

17.08	 18.30		Mariakapel	Tatelaar			 -----	 18.30	Eucharistieviering	 -----
zaterdag Diaken Th. Reuling   Pastoor J. Jansen 
   Sam Sam 

18.08	 10.00		Eucharistieviering	 -----	 -----	 10.00	Eucharistieviering
zondag  Em. deken H.  v. Merm   Pastoor J. Jansen
 Herenkoor Martinus   Gemengd koor

24.08 ----- ----- ----- -----
zaterdag    

25.08	 10.00		Eucharistieviering	 10.00		Communieviering		 -----	 -----
zondag Em. deken H. Hendriksen J. Willemsen  
 Different Generations Gemengd koor  

26.08 ----- ----- ----- Kermisviering 
maandag    Gemengd koor

27.08 ----- ----- ----- Kermisviering
dinsdag    Werkgroep 

31.08 ----- ----- ----- -----
zaterdag    

01.09	 10.00	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
zondag Pastoor J. Jansen   
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ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 3    
     
DATUM BRAAMT KILDER NIEUW WEHL WEHL
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
 O.L.V. van  St. Johannes de Doper O.L.V. van
2013 Altijddurende Bijstand  Altijddurende Bijstand St. Martinus
    
29.06	 -----	 19.00	Communieviering	 -----	 -----
zaterdag  Werkgroep   
  One More Voice  

30.06 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
zondag Pater de Vreeze

06.07	 17.30		Communieviering	 -----	 -----	 -----
zaterdag Em. Past. Werker   
 H. Sevenhoven   

07.07	 10.00	Installatieviering	 10.00	Installatieviering	 10.00		Eucharistieviering	 10.00	Communieviering
zondag Pastoor J. Jansen in Didam Pastoor J. Jansen in Didam met processie    
   Pater te Dorsthorst  
   Dames en Herenkoor 
    One More Voice

13.07	 -----	 18.30		Communieviering	 -----	 -----
zaterdag  Past werkster M. Dijkman  
  Dames en Herenkoor  

14.07	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 10.00	Communieviering	
zondag Pater de Vreeze    werkgroep
    k.k. de Regenboog

17.07 -----  ----- -----
woensdag     

20.07	 -----	 -----	 18.30		Communieviering		 -----
zaterdag    Past werkster M. Dijkman 
   Koor: schoolverlaters 

21.07	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
zondag Pastoor J. Jansen   

27.07	 -----	 18.30	Eucharistieviering	 -----	 -----
zaterdag  Pastoor J. Jansen  
  Dames en Herenkoor  

28.07	 09.30	Eucharistieviering	 	 -----	 10.00	eucharistieviering
zondag Pater de Vreeze   Em. Deken H. v. Merm
    Parochiekoor

03.08	 17.30		Communieviering	 	 18.30		Eucharistieviering	 -----
zaterdag Em. Past. Werker  Pastoor J. Jansen 
 H. Sevenhoven  Dames en Herenkoor 

04.08 -----  ----- -----
zondag    

10.08	 -----	 18.30		Communieviering	 -----	 -----
zaterdag  Diaken L. Feijen  
  Difference  

11.08	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 10.00		Communieviering
zondag Pater de Vreeze   Diaken Th. Reuling 
    Parochiekoor
    
15.08	 19.00		bij	kapel	Vethuizen	 -----	 -----	 -----
donderdag Pastoor J. Jansen    
    
17.08	 17.30		Communieviering	 -----	 -----	 -----
zaterdag Em. Past. Werker   
 H. Sevenhoven   

18.08	 -----	 -----	 10.00		Communieviering	 -----
zondag    Diaken Th. Reuling  
   Schuttersviering 
   Dames en Herenkoor 

24.08	 -----	 18.30	Eucharistieviering	 -----	 09.30	viering
zaterdag  Pastoor J. Jansen  Schutterij Eendracht 
  Dames en Herenkoor  

25.08	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 11.00		Fatimaviering	 10.00	Eucharistieviering
zondag Pater de Vreeze  A.P. van der Meulen  Pastoor J. Jansen
   Fatimakoor  Parochiekoor 

31.08 ----- ----- ----- -----
zaterdag    

01.09	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
zondag Pater de Vreeze     
    



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, Maaike Bolk,
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 - 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 Jurgen Jansen
Tel.	0314-650028	e-mail:	j.jansen@parochiegabriel.nl	
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 Jurgen Jansen - Voorzitter
Pastoor Ben Aarsen 
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.


