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Eén parochie,
11 geloofsgemeenschappen



Voorwoord 

Website van de 
parochie de Gabriël

De bladeren zijn weer aan het verkleuren, de dagen worden weer korter. De herfst 
heeft zich aangekondigd en dat heeft zijn weerslag op ons mensen. Het buitenle-
ven zit er voor dit jaar weer op, we trekken ons terug in onze warme en comforta-
bele huizen. We zien elkaar minder, maar houdt dat ook in dat we minder in elkaar 
geïnteresseerd zijn? Is er minder vaak dat praatje met de (over)buurvrouw of  -man 
die zo’n moeilijk jaar doormaakt? Laten we ons leiden door de natuur en gaan we 
mee in die donkere dagen en missen we de aandacht voor onze medemens? 

Zeker in deze tijd van Allerheiligen  en Allerzielen kan die aandacht voor de me-
demens voelen als een warme deken. Een teken van interesse in de mensen om je 
heen die zich door verlies eenzaam voelen. En verlies is daarbij een breed begrip. 
In deze tijden van crisis heeft het woord verlies een diepere betekenis gekregen. 
Verlies van werk brengt vaak ook verlies van sociale contacten met zich mee. 
Ook mensen die vanwege financiële redenen lidmaatschappen moeten opzeggen 
hebben hiermee te maken. Laten we oog hebben voor elkaar. Aandacht geven kost 
zo weinig maar brengt des te meer op. Een gevoel van saamhorigheid en steun 
in de lastige tijden. In deze Gabriël komen we ook meerdere artikelen tegen waar 
saamhorigheid een rol speelt. Of het nou de saamhorigheid betreft tijdens de eerste 
Gabriël-dag, die van de jongeren tijdens de Wereld Jongeren Dagen, of de ouderen 
die elkaar tijdens het Triduüm ontmoeten, het maakt niet uit. We praten met elkaar, 
luisteren naar, en helpen elkaar en brengen zo licht in elkaars leven.  
Met dat in gedachten gaan we deze herfst en winter in; met en voor elkaar!

Augustine van Ree

Ons team van webmasters / webredacteuren hebben we naar aanleiding van onze 
vorige oproep kunnen uitbreiden, we verwelkomen Annèt Lammers uit Didam.
Het inrichten van de home-sites binnen de lokale gemeenschappen in onze paro-
chie begint meer vorm te krijgen. Als webmasters bieden wij 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. Naast de home-site van de geloofsge-
meenschap ’s-Heerenberg is nu ook de home-site van Didam verder ingericht. Er 
wordt nu gewerkt aan het verder 
inrichten van de home-sites van Loil en Nieuw Dijk.

Reacties kunt u sturen naar de webmasters: 
Theo Reuling, Edith Berendsen, Annèt Lammers 
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.

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/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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De website van onze parochie is al weer een aantal maanden in de lucht. 
Naast het informatieblad De Gabriël en het informatieblad binnen uw geloofs-
gemeenschap, geeft dit een compleet beeld van onze parochiegemeenschap. 
Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen, maar ook tot alle 
andere bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze parochie. 
Op de website treft u algemene informatie over de parochie, zoals parochie-
structuur, pastoraal team, werkgroepen en vieringen. Verder vindt u algemene 
gegevens over sacramenten, dopen, eerste H. Communie, vormsel, huwelij-
ken, ziekenzalving en uitvaarten.  Bovendien heeft elke geloofsgemeenschap 
de beschikking over een eigen deel binnen de website, waarin u informatie 
zult aantreffen van uw geloofsgemeenschap. Ook vindt u informatie van de 
diverse werkgroepen die onze parochie rijk is, nieuwsoverzichten en kunt u 
dit informatieblad inzien en downloaden. 



Participatiemaatschappij
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Het hoogfeest van Allerheiligen	op	1	november	viert	de	nagedachtenis	aan	alle	heiligen	en	martelaren.	Sinds	de	9e	eeuw	
kennen we dit feest. Alle heiligen worden herdacht, ook zij die niet officieel heiligverklaard zijn, maar tot voorbeeld werden 
door hun manier van leven. Zij zeggen ons op dit feest: niet het graf is het einde, maar het eeuwige leven, de gemeenschap 
met de levende God.

Op	2	november,	Allerzielen, staan we stil bij alle overledenen. De dood van onze dierbaren en ook van degenen aan wie 
niemand meer denkt. Deze dag staat ook in het teken van de voorgaande dag, Allerheiligen, want we vieren op Allerzielen 
tegelijkertijd de opstanding van de doden en de overwinning van het leven op de dood. Op veel plaatsen is er dan extra 
aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Bloemen, kruisjes, kaarsen en een bezoek aan het kerkhof hebben in de 
loop der jaren een plek gekregen bij het vieren van deze gedachtenis.

Het lijkt een nieuw woord dat door de huidige regering in de troonrede op Prinsjesdag naar voren is gebracht. Maar dit begrip heeft 
al oudere papieren. Niet alleen in het regeringsbeleid, maar zeker in kerkelijk verband stamt dit echt al uit de oudheid.
Zorg hebben voor elkaar is het sleutelbegrip in een participatiemaatschappij. Daarin wordt aan eenieder gevraagd naar vermogen 
bij te dragen in concrete hulp aan een medemens. Niets anders dus dan wat kerken al eeuwen uitdragen als Jezus’ woord van liefde 
voor de medemens. Omzien naar elkaar. Hulp bieden wanneer het nodig is. Oprechte aandacht voor elkaar.
Het maakt natuurlijk wel verschil of je die zorg vrij vanuit jezelf aanbiedt of dat de overheid je oplegt om die zorg gratis te verlenen 
omdat alternatieven te veel geld kosten. Het voelt anders en komt ook anders over. We kunnen verschillend oordelen over de over-
gang van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. De noodzaak daarvoor en de consequenties ervan zal 
vele meningen op tafel brengen. Toch zal deze door nood gedwongen koerswijziging van onze overheid ons niet meer en minder 
duidelijk maken dan dat mensen iets kunnen betekenen voor elkaar. De Blijde Boodschap heeft dus toch sterke papieren!

Theo Reuling ofs, diaken

Allerzielen; 
verbonden met onze overledenen
“Het went nooit”. Woorden die ik nogal eens hoor als ik met parochianen spreek die een dierbare verloren zijn aan de dood. Nog 
maar kort of al vele jaren geleden: het went maar niet. Een beetje logisch is dat wel. Het beeld van een mens die een goed leven 
leeft en daarmee een ouderdom, rijk in jaren bereikt, hebben velen van ons voor ogen. Ook het samen met je partner oud worden, 
kinderen en kleinkinderen zien opgroeien horen bij het verwachtingspatroon van ons leven. De dood is dan een wrede verstoorder. 
Verzachtend mag zijn wanneer wel een veelheid aan levensjaren bereikt wordt of wanneer het leven dermate pijn deed dat de dood 
een zegen was. Een kaarsje, een gedachte, een woord brengt je weer even bij de overledene. Maar het blijft dubbel: een dankbare 
herinnering mengt zich met verdrietig gemis. En toch gaat het leven door. Dit zegt men niet alleen, het is ook zo. Alles herkrijgt zijn 
loop weer, al ziet het door het wegvallen van mensen er wel anders uit. Maar het leven gaat ook op een andere wijze door. Als chris-
tengelovigen mogen wij uitzien naar een geborgen mogen zijn bij God. Niet alleen tijdens ons aardse leven, maar ook als dat leven 
ten einde is. Daarin zit ook hét onderscheid tussen geloven en niet-geloven, tussen christen en humanist. Hierin schuilt ook de band 
die wij mogen voelen met onze dierbare overledenen. Ook al zijn ze er niet meer, ze zijn er nog wel. Hoe cryptisch dit ook klinkt, 
daarin zit wel de kern. En dat vieren wij rond Allerheiligen en Allerzielen. Onze verbondenheid met de mensen die ons voorgingen, 
heilig verklaard of niet. Voorbeelden voor ons, dierbaren van ons. Deze dagen mogen ons hoop en de troost geven. Die hebben 
we hard nodig om met die dubbelzinnigheid in ons leven om te gaan. Dat verwachtingen niet uitkomen geeft veel teleurstelling. 
Omschakelen naar een nieuwe situatie is niet altijd gemakkelijk. Het dagelijks ervaren van een lege plek is steeds pijnlijk herinnerd 
worden aan hoe het nog had kunnen zijn. Dan is het belangrijk te weten dat God je draagt. Dat hij weet heeft van je verdriet, van 
het gemis. Ook al steekt het leven zo in elkaar, ook in de donkere momenten is Hij nabij. Dat we in die zin nooit alleen zijn klinkt ook 
onwennig. Hij, God, is er altijd bij. We zeggen of zingen het zo vaak. Een mysterie, haast niet te geloven. Maar in Zijn aanwezigheid 
zit wel de kracht van leven, van ons leven, van uitstijgen boven datgene wat dood maakt. 

Theo Reuling ofs, diaken

Allerheiligen en Allerzielen; 
hoe zit het ook al weer?
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Oecumene

Oecumenisch project Filippijnen

Samen met de PKN-wijkgemeenten van Didam, Zeddam/’s Heerenberg en Wehl probeert de Gabriëlparochie gestalte te geven 
aan het verlangen dat Jezus uitspreekt in het Johannes-evangelie ‘dat allen één zijn’. De geschiedenis van het Christendom laat 
ons de pijnlijke scheidingen die in de loop van  de tijd ontstaan zijn, zien. Verschillen in theologische en kerkrechtelijke zaken 
zijn er en die hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, maar er zijn veel meer zaken waar we elkaar kunnen versterken 
en bemoedigen. Gelukkig bestaan er in onze streek intensieve contacten tussen de PKN gemeenten en de parochie. Het meest 
zichtbaar zijn wij als we samen op verschillende momenten in het jaar samen komen om liturgie te vieren. Ik noem maar even de 
vieringen rond de week van gebed om eenheid in januari, en de vredesweek in september. Sinds een flink aantal jaren komen we 
ook in Didam op de zondagmiddagen in de advent samen om in een vesperviering te bidden en te zingen. In Wehl komen we in 
de	40-dagentijd	op	vrijdagavond	samen	om	in	zang	en	overweging	ons	te	bezinnen.	Op	verschillende	tijden	door	het	jaar	vinden	
ook in Berg/Zeddam vieringen plaats: de wereldgebedsdag, de viering op Goede vrijdag zijn maar een paar voorbeelden.

Maar er gebeurt meer. De diaconieën en de Caritas slaan de handen ineen wanneer het gaat om  op te komen voor de kwets-
baren in de samenleving hier en ver af. We kennen de voedsel- en kledingbanken, het solidariteitsfonds, een actiegroep met 
banden in de Filippijnen. Ook organiseren de taakgroepen oecumene gespreksavonden rond een actueel thema. Zo kwamen we 
in Zeddam al een aantal keren samen om elkaars manier van geloven te bespreken. Heel inspirerend. Grote wens is om naast alle 
vieringen die we samen beleven het geloofsgesprek meer ruimte te geven om elkaar beter te leren kennen en waarderen en wel-
licht van daaruit mogelijkheden te ontdekken om in de samenleving van nu veel meer zichtbaar te worden en waar nodig met 
één stem te kunnen spreken.

Alle activiteiten vragen om mensen.  Het kan en mag niet zo zijn dat de oecumene sterk of alleen afhankelijk is van pastores 
van de verschillende kerken. Oecumenische werkgroepen moeten sterker worden en vragen inzet van mensen, oud en jong. In 
de samenwerking tussen onze wijkgemeenten en parochie  kunnen we zorgen dat er een evenwichtig aanbod komt en dat de 
toekomst van het belangrijke oecumenische werk verzekerd is.

Pastor Ben Aarsen

Het bisdom Infanta is geen onbekende in onze parochie. Enkele keren 
is tijdens de Vastenaktie al aandacht besteed aan de grote problemen 
waar Infanta mee geconfronteerd wordt. Momenteel wordt daar een 
groot gezondheidsproject opgestart. Artsen en medicijnen zijn duur 
en de mensen hebben weinig of geen geld. Vanuit de organisatie ACT 
wordt ingezet op kennisvergroting, preventie en meer zelfredzaam-
heid. Sister Yonni van de ACT en diaken Theo van Loon zijn namen die 
hieraan gekoppeld mogen worden. De protestantse gemeente  
Zeddam / ’s-Heerenberg heeft zich voor vijf jaren aan dit project ver-
bonden, en ook als parochie H. Gabriël zullen wij daar aan bijdragen. 

Op zondag 27 oktober is er om 10.00 uur een oecumenische dienst 
in de Oswalduskerk te Zeddam, waarin dit project centraal staat. 

Het zal een bijzondere dienst zijn met een interview van sister Yonni en Abby Borreo, zij is een Filippijnse vrouw uit Infanta die op 
dit moment in onze gemeente logeert. Ook zal de dienst ondersteund worden door een aantal Filippijnse dames die in origineel 
Filippijnse	feestkleding	zullen	zingen	voor	ons.		Voorgangers	in	de	dienst	zullen	zijn	ds.	Gijzel	en	Diaken	van	Loon,	die	30	jaar	
in de Filippijnen heeft gewerkt. Na de dienst is er een kopje koffie in de kerk. Ook zal de nieuwsbrief over het project worden 
uitgereikt.

Het ACT Health Program

- De ACT bestaat uit een groep zusters die, door Franciscus van Assisi geïnspireerd, zich inzetten voor de allerarmsten.
-	 De	lokale	structuur	kent	de	basisgemeenschappen	die	bestaan	uit	groepen	van	15	tot	25	gezinnen.	Ze	komen	regelmatig	

bijeen om te bidden, de bijbel te lezen en praktische zaken door te praten.
- Uit deze basisgemeenschappen worden vertegenwoordigers gevraagd zich te verdiepen in gezondheidszorg.
- Deze mensen wordt tijdens trainingen kennis bijgebracht over het menselijk lichaam, ziektes en de behandeling ervan. 

Dit gebeurt gratis door artsen uit Manilla.
- Door deze kennis in hun eigen omgeving te gebruiken kan de kwaliteit van leven verbeterd en mensenlevens gered 

worden.
- Door bij de meest voorkomende ziektes (verkoudheid, diarree, hoofdpijn) gebruik  te maken van natuurlijke middelen, 

die ze zelf kunnen produceren, wordt de lokale economie ook gestimuleerd. 
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De dokter komt naar je toe in Togo
Ongeveer de helft van de mensen in het Afrikaanse Togo leeft onder de armoedegrens en de gezondheidszorg laat in veel 
gebieden te wensen over. In combinatie met de gebrekkige kennis over gezondheid en gezonde voeding, maakt dit veel 
volwassenen én kinderen in Togo kwetsbaar. Inmiddels loopt er in de stad Kpalimé een uniek project: een schoolartsen- en 
consultatiebureaudienst voor de schoolgaande jeugd . 

Jouke Schat en zijn echtgenote Cécile, die jeugdarts is, kwamen in actie. Het schoolartsenproject dat zij zijn gestart, loopt 
inmiddels drie jaar en blijkt in een grote behoefte te voorzien. Jouke Schat: “In drie jaar tijd steeg het aantal scholen dat met 
ons	project	samenwerkt,	van	drie	naar	59!	Het	aantal	kinderen	dat	onder	de	zorg	van	het	project	valt,	ging	daarmee	naar	
bijna	30.000.”	

Het consultatiebureau wil de komende drie jaar de zorg aan de schoolkinderen verder uitbreiden en vraagt daarvoor ge-
durende die periode onze hulp. De uitbreidingen zijn gericht op veraf wonende kinderen, tandverzorging en grootschalige 
voorlichting over voeding en gezondheid. 

Reis naar Suriname in 2015
Pater Toon te Dorsthorst is een goede bekende in onze parochie, zeker rond Wehl en Nieuw-Wehl. Zijn werk in de binnenlanden 
van Suriname komt regelmatig weer in beeld als hij ’s zomers een bezoek brengt aan het thuisfront. Daaruit kwam ook het idee 
naar voren om bij pater Toon op bezoek te gaan. In wat voor land en onder welke omstandigheden doet hij zijn werk? Pater 
Toon is van harte bereid om parochianen van de H. Gabriël bij hem in Suriname te ontvangen en daar iets van te laten zien. Dat 
brengt	ons	tot	het	plan	om	met	een	groep	parochianen	naar	Suriname	te	gaan	in	januari	of	februari	van	2015.	Dan	is	het	klimaat	
daar het meest aangenaam. Naast het bezoeken van pater Toon en enkele van zijn ‘werkplekken’ zullen we zeker ook een bezoek 
brengen aan Paramaribo met zijn geheel houten kathedraal, aan Batavia waar Peerke Donders tussen de melaatsen heeft ge-
werkt en aan de plantages waar de slavencultuur nog haast voelbaar aanwezig is. We hebben nog geen concrete data of prijzen, 
maar mocht u nu al interesse hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij diaken Theo Reuling. Op dit moment draait de film 
‘Hoe duur was de suiker’ in de bioscoop. Deze film schetst een goed beeld hoe de verhoudingen lagen in het Suriname van 
de	18e	eeuw.	Deze	geschiedenis	werkt	nog	door	tot	op	de	dag	van	vandaag.

Adventsactie 2013
In	de	Advent,	dit	jaar	beginnend	op	1	december,	vragen	we	aandacht	en	financiële	
steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Nederlandse vrijwilligers zijn wereldwijd 
betrokken bij het verbeteren van de leefsituaties van mensen. Wonen, gezondheid, 
onderwijs en zorg zijn een paar aandachtsvelden die daarbij naar voren komen. Voor 
ons meestal vanzelfsprekend en van goede kwaliteit; elders in de wereld ontbreekt het 
vaak aan de meest basale voorzieningen.

Dit	jaar	zijn	10	projecten	naar	voren	geschoven,	verspreid	over	de	hele	wereld.	Enkele	
van deze projecten zijn zorg voor pasgeborenen in Kameroen, eten voor Chileense 
straatkinderen, elektriciteit in Bethlehem en een nieuwe start voor kindprostituees in 
de Filippijnse stad Cebu. Bij al die projecten zijn Nederlandse vrijwilligers betrokken.

In de kerken van onze Gabriëlparochie wordt tijdens de Advent gecollecteerd voor 
deze	projecten.	U	kunt	ook	overmaken	op	rekening	65.31.00.000	van	de	Bisschoppe-
lijke Adventsactie. Meer informatie kunt u vinden op www.adventsactie.nl. 

Werkgroepen M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
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Rondom Allerzielen ervaren veel mensen met nadruk een gevoel van eenzaamheid. Het gemis van een geliefde overledene maken 
deze perioden extra zwaar. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Nederlanders. Uit onderzoek blijkt ook 
dat	dit	steeds	verder	toeneemt,	op	dit	moment	is	ongeveer	30%	van	de	volwassen	Nederlandse	bevolking	eenzaam.	Een	schrikba-
rend hoog percentage.  Naast de oorzaken van eenzaamheid die bij een persoon zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends aan 
te geven die van invloed (kunnen) zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook 
alles te maken met de inrichting en cultuur van de samenleving en de manier van denken in de samenleving.

De meeste mensen die eenzaamheid beschrijven noemen het een gevoel van verdriet, van leegte. Veel mensen die eenzaamheid 
ervaren hebben dat de eerste keer ondervonden doordat ze gescheiden werden van hun ouders of verzorgers. Het gevoel van 
machteloosheid dat daarbij optrad blijft gekoppeld aan het gevoel van eenzaamheid. Dat maakt dat eenzaamheid hardnekkig is: 
mensen voelen zich (ten onrechte) niet bij machte hun situatie en hun emoties te veranderen. Het kan ertoe leiden dat iemand het 
leven zo inricht, dat die gevoelens worden vermeden, door het vermijden van contacten met anderen. 

Verstoringen in het levenspatroon vormen vaak de aanleiding tot het ervaren van eenzaamheid. Omstandigheden als het moeten 
wennen in een nieuwe baan, beëindigen van een relatie, het krijgen van een kind, het verhuizen van familieleden of vrienden, of 
het overlijden van naasten, maar ook kleine verstoringen kunnen tot gevoelens van eenzaamheid leiden. Ook verstoring van het 
levenspatroon op jonge leeftijd, bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of afwezige en ontoereikende ouders, hoort hiertoe. Wie er 
niet in slaagt na een verstoring weer een bevredigend levenspatroon op te bouwen kan hardnekkige gevoelens van eenzaamheid 
houden. Eenzaamheid is moeilijk op te lossen. We zeggen vaak dat mensen mee moeten met uitjes of andere afleiding moeten 
zoeken. Maar zo blijkt het niet altijd te werken. De gevoelens van eenzaamheid zitten opgesloten in de gevoelens van een persoon. 
Als die gevoelens niet worden bereikt is het moeilijk om de eenzaamheid te verminderen. Dat neemt echter niet weg dat aandacht 
voor de eenzame belangrijk is. Kleine gebaren kunnen dan al zoveel zeggen. 

Mag ik u meenemen in een persoonlijk verhaal? Ik ben een, zoals ze dat tegenwoordig noemen, ‘happy single’. Leef alleen, maar er-
vaar geen eenzaamheid, integendeel. Natuurlijk herken ik af en toe ook de aspecten van alleen zijn. Thuis, maar ook bijvoorbeeld in 
de kerk. Dat merk je vooral op het moment dat we elkaar de vrede wensen. We wensen de mensen binnen reikwijdte de vrede maar 
wat verder weg reiken doet slechts een enkeling. Als regelmatige kerkganger zit je zo op je eigen plekje en zie je dezelfde mensen 
om je heen. Twee banken achter mij zat altijd een meneer, ook alleen. Wij wensten elkaar altijd de vrede, met een glimlach om onze 
mond en een blik van herkenning in onze ogen. Buiten de kerk zagen wij elkaar nooit en kenden wij elkaar niet. En toch, hadden 
wij daar, op dat moment, een stukje verbondenheid en een bewustzijn van elkaars aandacht. Wij zaten niet meer ‘alleen’ in de kerk. 
Inmiddels is hij overleden, maar in gedachten reik ik hem nog altijd mijn hand om hem de vrede te wensen. 

 Wellicht denkt u “Wat heeft dit met eenzaamheid te maken”? Ik ben er van overtuigd dat we door het maken van kleine gebaren, 
een uitgestoken hand om iemand vrede te wensen, een opgestoken hand om iemand te groeten, de ander een gevoel kunnen 
geven dat hij of zij wordt gezien. Dat hij opvalt bij anderen en dat mensen oog hebben voor hem. Niemand is alleen op deze wereld, 
we hebben allemaal mensen om ons heen. Misschien moeten we alleen af en toe leren om elkaar te zien en elkaar zo een plek te 
geven in de samenleving én in ons leven. 

Augustine van Ree

Onze samenleving en eenzaamheid 



Pater De Vreeze 
blikt vooruit

Pastoor Jansen lost 
openingsschot
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Met veel plezier en vooral vreugde schrijf ik dit stuk voor het paro-
chieblad. Met vreugde omdat ik dankbaar ben voor hetgeen ik nog 
kan en mag doen op mijn leeftijd  voor onze geloofsgemeenschap 
en dankbaar dat er langzaam aan een eind komt aan de onduidelijk-
heden en voorschriften waar ik als priester slecht mee uit de voeten 
kon. Heel blij ben ik dat hier nu een einde aan is gekomen en we 
ons weer kunnen richten op datgene wat belangrijk is, namelijk het 
er zijn voor de mensen die aan je zorgen zijn toevertrouwt, mensen 
nabij zijn, mensen hoop geven en bij staan in deze onzekere tijden. 
Van harte hoop ik dat Onze Lieve Heer mij nog een tijdje gunt om 
dit nog in Braamt, en mogelijk en zo nodig de plaatsen er omheen, 
nog	te	kunnen	doen.	Volgend	jaar	hoop	ik	te	kunnen	vieren	dat	ik	25	
jaar	als	priester	werkzaam	ben	in	Braamt	en	ook	ben	ik	dan	65	jaar	
priester. Samen met de mensen in Braamt, maar ook met de vele 
parochianen uit de omgeving, die mij altijd gesteund hebben, hoop 
ik dit te mogen vieren. Samen ook met pastoor Jansen en het team, 
want samen zijn we kerk en samen moeten we ook proberen om 
mensen te motiveren en activeren om samen kerk te zijn. Ik ben blij 
en dankbaar dat ik hier nog mijn steentje aan bij mag dragen, samen 
met het team en samen met u allen. In die verbondenheid wens ik u 
allen Gods zegen toe.

Pater De Vreeze

Traditiegetrouw werd eind augustus in Beek-Loerbeek weer de 
jaarlijkse drie dagen durende kermis gehouden. Op zondagmid-
dag	26	augustus	-na	afloop	van	de	kermisoptocht	door	Beek	en	
Loerbeek- opende burgemeester Ina Leppink-Schuitema de kermis. 
Maandagochtend was er een heilige mis ter intentie van de leden 
van Gilde en Schutterij Sint Jan. In deze Eucharistieviering gingen 
voor de nieuwe pastoor van de heilige Gabriëlparochie, pastoor 
Jurgen Jansen, met assistentie van de in Beek geboren en getogen 
pastoor Peter Ambting en emeritus diaken Gerard Hendriksen. Na 
afloop gingen de pastores  samen met de leden van Gilde en Schut-
terij en de muziekvereniging ‘Volharding’ in feestelijke optocht naar 
het Gildehuis. Na het broodmaal en een gezellig samenzijn werden 
de schietwedstrijden geopend. Dit gebeurde door pastoor Jansen 
door het eerste schot op de houten vogel te lossen. Op het einde 
van	de	middag	was	Thijs	Jansen	de	schutter,	die	met	het	365e	schot	
de vogel naar beneden liet tuimelen en daarmee de nieuwe koning 
werd. Hij koos zijn vriendin Alieke als koningin.   

Onze samenleving en eenzaamheid 
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Pastoor Jansen: ‘Ik ben parochiaan 
van de Heilige Gabriël’

Eerste Gabriël-dag groot succes

Zondagochtend	29	september.	De	feestdag	van	de	
H. Gabriël. Pastoor Jansen stapt in ’s Heerenberg uit zijn bed, 
schuift de gordijnen opzij en constateert dat het zonnetje 
schijnt. Hij is tevreden. Na de ochtendrituelen verlaat hij om 
kwart voor acht de pastorie, stapt op de fiets en gaat met 
‘zijn parochianen’ via Stokkum en Nieuw Dijk, naar Didam om 
daar met elkaar de eerste Gabriël-dag te vieren.  Onderweg 
sluiten mensen aan. Met twintig ‘volgelingen’ was de pastoor 
al	tevreden.	Xaf	Hendriksen	had	25	petjes	met	de	opdruk	H.	
Gabriël parochie laten maken. ‘Dat zal wel genoeg zijn.’ Niet 
dus.	69	parochianen	kwamen	op	de	fiets	bij	de	Diemse	Maria-	
kerk aan. Je zou kunnen zeggen dat het een moderne proces-
sie was, waarin de mensen uiting gaven aan hun geloof en 
verbondenheid	met	elkaar,	69	mannen,	vrouwen	én	kinde-
ren. Wat moet dat een tevreden gevoel hebben gegeven aan 
onze pastoor, die met deze Gabriël-dag mensen in beweging 
wil brengen. De fietsers werden in de tent naast de kerk met 
koffie ontvangen. Daarna volgde de H. Eucharistieviering, 
waarin pastoor Jansen werd geassisteerd door de diakens 
Theo Reuling en Leon Feijen. ‘Het is wel mooi dat ze dit orga-
niseren’, zegt een parochiaan tegen me bij het begin van de 
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eucharistieviering. Een volle kerk, prachtig koor, geweldige 
sfeer: zo is kerk-zijn een beleving. Ieder genoot zichtbaar: de 
kinderen in de nevendienst, waar ze een Gabriëlbode maak-
ten met het goede nieuws voor de mensen in de kerk. 
Indruk maakte pastoor Jansen met zijn preek. ‘Ik ben van de 
Gabriëlparochie’, zei hij en omschreef de Gabriëlparochie 
als ‘een prachtige gemeenschap’ die elf schatten kent. ‘Elf 
geloofsgemeenschappen, die soms met moeite hun eigen 
schatten prijs willen geven. Elf schatten van gemeenschap-
pen die gedragen worden door mensen, die in geloof en ver-
trouwen zich inzetten, om  de schat van het geloof te delen 
met anderen. Wij worden als  gemeenschap groter, maar dat 
mag niet betekenen dat in zorg en aandacht mensen worden 
overgeslagen. Dat kan niet. Dan zijn er altijd mensen die vol 
van de Geest en wijs zijn, om hen bij te staan.’
Wij moeten geen vrees hebben om de evangelie-boodschap 
te verstaan, volgens onze pastoor. ‘Luister dan naar het eerste 
woord van de engel: wees niet bang. Je bent in goed gezel-
schap.’ Volgens Jansen zijn dienen en gebed de identiteit van 
elke geloofsgemeenschap. Het moet volgens hem zo zijn dat 
wij zeggen: ‘Ik ben parochiaan van de Heilige Gabriël. Een 
gelovige die zijn geloof wil vieren en delen en dat in daden 
laat zien.’ De Gabriël-parochie moet voor ons zo’n grote schat 
zijn dat die van ons meer mens en gelukkig maakt, aldus de 
pastoor. Maar daar moeten we dan wel wat voor doen. 
Hij benoemde alle parochianen tot missionaris en ambas-

sadeur. De missionaris in ons is gedreven en dienstbaar, de 
ambassadeur is de vertegenwoordiger die de schat aan ge-
loof meedraagt en uitdraagt.  ‘Onze grootste schat zijn onze 
nakomelingen. Daar ligt de meest spannende uitdaging om 
die een plek in onze parochie te geven waarin hij of zij kan 
bidden, ontvangen en vieren en vandaaruit dankbaar kan en 
mag zijn voor de wereld die komen gaat.’ Na de eucharistie 
was er koffie, een puzzelopdracht (de mensen kregen de 
opdracht om de gefotografeerde doopvonten in onze elf ker-
ken, de kapelletjes in onze parochie, de afbeeldingen van de 
H.Gabriël en andere  bijzonderheden bij de juiste geloofsge-
meenschap te plaatsen). Veel discussie met elkaar. Makkelijk 
was het niet. Het bracht wel mensen met elkaar in contact. 
Carla Krechting uit Beek was uiteindelijk de gelukkige: de 
pastoor wast haar auto eigenhandig, zo was beloofd. Met 
een glas wijn, potje bier, fris en een lekker broodje werd deze 
ochtend afgesloten. ‘Het zal volgend jaar moeilijk worden dit 
te evenaren’, zei een parochiaan bij het verlaten van de tent. 
Dat was kort samengevat een mooi compliment voor deze 
eerste Gabriëldag. 

Harrie Leijten

Voor een uitgebreid fotoverslag kijk dan op 
www.parochiegabriel.nl
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En of de katholieke kerk nog kan swingen: met een bijzon-
der feestelijke eucharistieviering op dinsdag 23 juli zijn 
op het beroemdste strand ter wereld – Copacabana in Rio 
de Janeiro – de Wereld Jongeren Dagen van start gegaan. 
Miljoenen jongeren uit ruim 175 landen, waaronder ook de 
negen jongeren van jongerengroep KJ Actief, zijn naar Brazi-
lië gevlogen om er met paus Franciscus hun geloof te delen. 

Op	zaterdagochtend	13	juli	begon	het	grote	avontuur	na	de	
gezamenlijke reiszegen op Schiphol. Samen met de jongeren 
van het bisdom Utrecht en Amsterdam-Haarlem vertrok het 
vliegtuig naar Fortaleza waar wij het voorprogramma, de 
zogenaamde Missionary Week, hadden. Na een korte, warme 
nacht reden we met de bus naar Shalom de Paz. De gemeen-
schap Shalom is ooit hier met een snackbar begonnen en 
inmiddels uitgegroeid tot een groot missiecentrum voor en 
door jongeren. Na een rondleiding was het tijd voor de open-
luchtmis:	iedere	zondagavond	voor	maar	liefst	2000	mensen!	
Dansen, klappen, omhelzen: een viering die bij ons de ogen 
heeft geopend…

Projectbezoeken
De dagen hierna brachten we diverse bezoeken aan locaties 
van Shalom, zoals Diaconia Geral (een centrum vanwaar alle 
missies wereldwijd worden voorbereid), Discipel Community 
(de plek waar jonge missionarissen worden voorbereid op hun 
missie) en een project voor (ex-) drugsverslaafde jongeren. 
Tijdens ons bezoek hebben we samen met de jongeren mee-
gewerkt aan hun dagelijkse bezigheden, zoals schilderklusjes 
en het maken van bezems. Terwijl we samen met de jongeren 
aan de slag waren, hebben we met ze kunnen spreken en dat 
was werkelijk heel indrukwekkend. 

Tijdens onze aanwezigheid in Fortaleza vond er ook het ‘Hal-
lelya Festival’ plaats, georganiseerd door de Shalom Gemeen-
schap. Een festival zoals we in Nederland ook kennen: muziek, 
populaire artiesten, een groot veld en dagelijks meer dan 
200.000	man	uitzinnig	publiek.	Maar	zoals	de	naam	al	doet	
vermoeden is het een katholiek festival waarbij mis en festival 
hand in hand samen gaan. De eucharistieviering waarmee 
elke avond werd geopend werd door iedereen net zo beleefd 
als het hele festival: spetterend, enthousiast en saamhorig!

Terugblik op de Wereld Jongeren 
Dagen in Rio de Janeiro

De WJD in Rio de Janeiro
Helaas is er ruim een week later een einde gekomen aan de 
Missionary Week in Fortaleza. Op het vliegveld werd afscheid 
genomen van de gastgezinnen en kon de vlucht naar Rio ver-
trekken voor het volgende grote avontuur! Op een kleine twee 
uur reizen van de Copacabana bevond zich onze slaaplocatie: 
een groot schoolgebouw waar we samen met alle Nederlan-
ders en een grote groep Engelstaligen van over de hele wereld 
verbleven. Een schoolgebouw als overnachtinglocatie voor 
honderden jongeren? Maak van lokalen slaapzalen, gebruik 
de toiletten ook als douche, gebruik de sporthal als catechese 
locatie en je hebt een prima pelgrimsverblijf!

En dan zijn we weer terug bij de eucharistieviering van 
dinsdag	23	juli,	de	officiële	opening	van	de	Wereld	Jongeren	
Dagen. Voor het eerst kwamen duizenden jongeren bij elkaar 
op het strand om de eucharistie te vieren. De bezieling van 
de Brazilianen, de spontaniteit, vreugde en de saamhorigheid 
zorgen voor een bijzondere WJD-ervaring. Want waar je ook 
komt of bent, altijd maak je kennis met katholieke jongeren 
van over de hele wereld.

Welkomstceremonie met Nederlands tintje    
Op	donderdag	25	juli	kwam	Paus	Franciscus	officieel	aan	in	
Rio de Janeiro. Op deze avond vond dan ook de welkomst-
ceremonie plaats en die was dit jaar wel heel bijzonder. De 
internationale WJD-organisatie heeft namelijk Annemarie (ook 
deelnemer aan de reis vanuit bisdom Utrecht) uitgekozen om 
namens	Europa	de	paus	toe	te	spreken.	Op	vrijdag	26	juli	vond	
de Kruisweg plaats. Bijzonder was dat de veertien staties van 
Christus’ martelgang werden nagespeeld in een combinatie 
van katholieke vroomheid en moderne showelementen. Zo 
was er een traditionele processie, waarbij het WJD-kruis werd 
gedragen en begeleid door militairen van de Braziliaanse 
marine, maar ook drama begeleid door koor en orkest.

Avondwake en slotviering
Door de aanhoudende regen moest de organisatie voor de 
avondwake (die aanvankelijk plaats zou vinden op een groot 
veld buiten de stad) uitwijken naar een andere locatie. Na een 
pelgrimstocht	van	ruim	10	kilometer	door	de	stad,	kwamen	
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50 jaar Fatima Zorg
In	1963	stonden	de	zusters	van	Julie	Postel	aan	de	wieg	van	Fatima	Zorg.	Door	hun	zorg	die	later	is	overgenomen	
door professionele werknemers is de basis gelegd voor de hedendaagse zorgverlening. Begin jaren zestig was een 
inspirerende tijd. Er hing vernieuwing en verandering in de lucht, het was ook de tijd van het Tweede Vaticaans concilie.  Een 
tijdsperiode van engagement. De kerkgemeenschap waar ik naar toe ga, als ik zelf niet voorga, het Augustijns Centrum de Boska-
pel	in	Nijmegen,	is	bijvoorbeeld	ook	in	1963	opgericht.	De	maatschappelijke	betrokkenheid	in	Nieuw	Wehl	werd	zichtbaar	in	de	
zorg	voor	de	gehandicapte	medemens.	Dat	deze	zorg	nu	50	jaar	bestaat,	was	reden	voor	een	jubileum.		Dat	mensen	zo	beperkt	
zijn in hun mogelijkheden dat zij naar Fatima Zorg moeten verhuizen, kan natuurlijk nooit reden zijn voor een festijn, maar wél 
dat zij goed en zorgvuldig worden opgevangen. Dat er mensen zijn die zich voor hen inspannen: medewerkers, verwanten, maar 
ook erg veel vrijwilligers uit de omgeving. 
Op	zondag	1	september	is	dit	gevierd	in	de	kerk	van	Nieuw	Wehl.	Mensen	vanuit	de	parochie	maakten	een	ereboog	vlak	voor	de	
kerk en versierden de kerk met slingers. Het Ulfts mannenkoor verleende professionele muzikale medewerking. Wat een kwali-
teit!	Voor	sommige	bewoners	waren	75	stevig	zingende	mannen	wat	te	veel,	hoorde	ik,	maar	het	overgrote	deel	heeft	hartstoch-
telijk genoten van de muziek tijdens de viering. Ook oud-voorgangers Marga Peters en Ria Wiendels namen deel aan de viering.
Het was goed de viering in de kerk van Nieuw Wehl te doen, daarmee werd ook de verbinding met het dorp en de parochie ge-
legd.	Het	enthousiasme	van	de	bewoners	tijdens	de	viering	was	groot:	cliënten	van	50	jaar	oud	en	zij	die	50	jaar	op	Fatima	Zorg	
verblijven werden toegezongen en het Onze Vader werd met een groot aantal mensen met gebaren meegebeden. 

Anne Pier van der Meulen  

	  

we uiteindelijk aan op de Copacabana (inmiddels welbekend 
terrein). Na de avondwake was er de mogelijkheid om op het 
strand te overnachten, in de openlucht wel te verstaan. Matjes, 
dozen, slaapzakken, tentjes, vuilniszakken: alles kwam voor de 
dag om een slaapplekje voor de nacht te vormen. Hoe moeilijk 
het ook is voor te stellen, ongeveer twee miljoen gelovigen 
brachten de nacht door op het strand: vanaf de gebouwen 
tot aan de zee en vanaf het podium tot aan het einde van het 
strand. 

Na deze bijzondere nacht was het alweer tijd voor de afslui-
ting van deze indrukwekkende WJD. Dat gebeurde tijdens een 
hoogmis met paus Fransiscus en ruim drie miljoen gelovigen, 
want vele inwoners van de stad voegden zich bij de pelgrims. 
In zijn homilie riep paus Franciscus de jongeren op tot actieve 
evangelisatie. Verlaag jezelf niet tot parttime-christen, maar 
zet je in voor de opbouw van de kerk en van een wereld van 
gerechtigheid, liefde, vrede en solidariteit. Zoals de paus zei: 
“Ga, wees niet bang en dien!”



Als	je	de	1e	H.	Communie	hebt	gedaan,	mag	je	als	misdienaar	meehelpen	bij	de	vieringen	op	zondagochtend,	om	11.00	uur	in	de	
Mariakerk te Didam. Samen met anderen probeer je om alles zo goed en mooi mogelijk te laten verlopen. Er zijn nu al zeven kin-
deren die dit doen en we zouden er heel graag wat meer zien. Tijdens de vieringen ben je met z’n tweeën en word  je begeleid 
door een acoliet. Er wordt een schema gemaakt waarin wordt gerouleerd.

Als je je aanmeldt, wordt je eerst uitgenodigd om kennis te maken en wat meer uitleg te krijgen. Daarna oefenen we een paar 
keer	en	als	het	dan	goed	gaat,	mag	je	voor	de	eerste	keer	mee	‘dienen’.	Kinderen	die	vóór	2013	de	Communie	hebben	gedaan	
zijn uiteraard ook van harte welkom. Bij vragen of interesse graag een mailtje naar: susan.burgers@chello.nl. 

Op	2	en	3	september	2013	werd	voor	65e		keer	het	Triduüm	gehouden	voor	zieken,	ouderen,	alleenstaanden	en	gehandicapten. 
Ook dit jaar weer bij ‘Jan & Jan’. De zaal was bijna te klein om alle deelnemers te herbergen. Het Triduüm was aanvankelijk 
bedoeld om zieken en bedlegerigen drie dagen vieringen te laten volgen omdat zij normaal niet naar de kerk konden gaan. 
Gaandeweg veranderde de opzet en nu zijn het twee dagen waarin de bejaarden en zieken van Didam, Loil en Nieuw-Dijk in 
oecumenisch verband  bijeenkomen voor gebed, bezinning, ontspanning, gezelligheid en ontmoeting. 

Beide dagen werd  begonnen met een Eucharistieviering; maandag voorgegaan door pastor B. Aarsen en dinsdag door pastoor 
J. Jansen. Ook diaken Theo Reuling was beide dagen aanwezig; zijn hulp bij het Triduüm is onmisbaar. De eerste dag werd afge-
sloten met een Mariaviering waarin  werd voorgegaan door Dominee Annette Meltzer. De tweede en laatste dag werd afgesloten 
met het sluitingslof waarin iedereen de ziekenzegen ontving. Elke viering werd muzikaal opgeluisterd door een van de Didamse 
parochiekoren.

Maandag kwamen Tom van Alst en Maria Wigman, als afgevaardigden van de Oudheidkundige Vereniging, ons  aan de hand van 
foto’s vertellen hoe Didam eruit zag vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dinsdagmorgen werden er bij de koffie heerlijke sausijsjes 
uitgedeeld door Paul Berntsen en Willy Hetterscheid. Al  jarenlang wordt door bakker Berntsen belangeloos een lekkere  traktatie 
beschikbaar gesteld voor de gasten. Als dank daarvoor ontving hij een aardige attentie.

Later die morgen kreeg onze nieuwe pastoor Jurgen Jansen het woord. Hij vertelde  uitvoerig over zijn afkomst, zijn opleiding, 
zijn	roeping	en	de	invulling	van	zijn	taak	als	pastoor	van	de	Gabriëlparochie.	Een	groep	van	16	dames,	allen	vrijwilligers,		zorgde	
voor de inwendige mens. Zo werden we regelmatig voorzien van ’n natje en ’n droogje. Ondertussen was er tijd genoeg om met 
diverse mensen een praatje te maken. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Woorden schieten te kort om de organisatie en de 
uitvoerenden te bedanken voor deze twee prachtige dagen. En volgend jaar, bij leven en welzijn, beloofde iedereen weer van de 
partij te zijn. Om even je zinnen te verzetten; weer even op adem te komen.

Een deelnemer aan het triduüm

Aan de communicantjes van 2013 
en hun ouders/verzorgers

Triduüm voor de 
65e keer: geweldig!
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Terug in de tijd

In	1993	vierde	een	koor	in	Braamt	haar	jubileum.	Daarvoor	werden	
koren uit de naaste omgeving uitgenodigd. Ook de secretaresse 
van het jongerenkoor in Didam werd benaderd maar dat koor was, 
wegens te weinig animo, zojuist ter ziele gegaan. In Braamt echter 
had een enthousiaste studente van het conservatorium net een 
nieuw jongerenkoor opgezet en zij wilde zoiets ook wel in Didam 
proberen. Dat maakte dat de voormalig secretaresse samen met 
haar zus er warm voor liepen en contact zochten met vrienden en 
kennissen, met het voorstel een nieuw koor te starten. Binnen twee 
weken	waren	er	40	mensen	bij	elkaar,	jonge	mannen	en	vrouwen,	
waarvan soms hun dochters zich eveneens aanmeldden. Daardoor 
werd voor het koor de toepasselijke naam ‘Different Generations’ 
bedacht. Ook meldde zich spontaan een pianiste. De repetities 
vonden plaats in de toenmalige Martinuskerk. Tijdens de kerstvie-
ring	in	1993	bracht	‘Different	Generations’	voor	het	eerst	haar	liedjes	
publiekelijk ten gehore. Nu, twintig jaar later, heeft het koor enkele 
veranderingen doorgemaakt maar het enthousiasme is gebleven. 

Op	zaterdag	23	november	viert	‘Different	Generations’	haar	20-jarig	
bestaan.	Om	u	in	de	feestvreugde	te	laten	delen	is	er	om	19.00	uur	
een feestelijke viering in de Mariakerk in Didam. U bent van harte 
welkom!

Different Generations o.l.v. Ceciel Blaauw

Op zaterdag 2 november gedenkt de katholieke kerk wereldwijd de overleden gelovigen. 

Wij willen binnen ons cluster, in onze geloofsgemeenschappen Beek, Didam, Loil, Nieuw-Dijk, in het bijzonder hen gedenken van 
wie wij in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen, en die opgenomen zijn in Gods Glorie. Samen gedenken en de namen 
noemen van de mensen die zijn heengegaan. Zo weten wij ons verbonden met God, de overledenen en met elkaar.
De vieringen van woord en gebed, worden verzorgd door de werkgroepen avondwake.

Aanvangstijden van de vieringen zijn: 
Beek	 19.00	uur
Didam	 18.00	uur
	 19.30	uur
Loil	 19.00	uur,	na	afloop	gezamenlijk	bezoek	aan	het	kerkhof
Nieuw-Dijk	 19.00	uur,	na	afloop	van	de	viering	koffiedrinken.

Wij nodigen hierbij alle nabestaanden en overige parochianen uit om in de viering aanwezig te zijn. Tijdens de viering worden de 
kruisjes aangereikt aan de mensen die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare. Wij vragen u allen een bloem 
mee te brengen, deze zullen we in de viering een plek geven. Een gedachtenisprentje met daarop de namen van onze overle-
denen van het afgelopen jaar, kunt u aan het eind van de viering meenemen. Deze vindt u achter in de kerk. Naast de gebeds-
vieringen	in	uw	eigen	geloofsgemeenschap,	vieren	we	deze	dag	om	9.00	uur	Eucharistie	in	de	Mariakerk	te	Didam.	Tijdens	deze	
Eucharistieviering zullen de opgegeven intenties voor Didam met name worden genoemd.
 
Werkgroepen avondwake, Cluster 2
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Aan de communicantjes van 2013 
en hun ouders/verzorgers

Koor Different Generations 20 jaar!

‘Stilstaan bij verdergaan’
Samen in warmte en licht herdenken 
Allerzielen 2013
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Vind jij het leuk om te zingen en wil je wel bij een koor, dan is dit iets voor jou. We zijn in Didam begonnen met een koor 
voor kinderen die van zingen houden. Het koor zal onder meer gaan zingen in de katholieke en protestantse kerk en in 
een viering in ‘Meulenvelden’. Het koor heeft nog geen naam; dat mogen jullie als leden van het koor zelf bedenken. Wel 
hebben we een dirigent gevonden: Trudi Boelee (Overigens we zoeken nog iemand die het koor kan begeleiden op de 
piano. Wie iemand weet; geef het aan ons door!).
 
De	repetitie	is	op	donderdagmiddag	van	15.30	tot	16.30	uur	in	het	parochiecentrum	aan	de	Raadhuisstraat.	Je	kunt	
meteen na school komen, want we drinken eerst even iets. Graag horen we of je mee wilt doen of kom gewoon een keer 
meezingen. Stuur een mailtje naar: kinderkoordidam@outlook.com 

In de parochies van Didam, Loil en Nieuw Dijk, kunt u uw kind laten dopen tijdens een gezamenlijke doopviering in het vaste 
doopweekend. In onderstaand schema kunt u zien op welke dagen er in welke parochies een doopviering wordt gehouden. 

Er wordt naar gestreefd het aantal kinderen dat tijdens een gezamenlijke doopviering wordt gedoopt, te beperken tot maximaal 
4. Hiervan kan alleen in bijzondere gevallen, in overleg met de pastor, worden afgeweken. Wij vinden het belangrijk met de ouders 
aandacht te besteden aan de voorbereiding van het doopsel. De Werkgroep Doopvoorbereiding beschouwt het als haar taak hieraan 
een bijdrage te leveren door met hen in gesprek te gaan over de diepere betekenis en achtergrond van het Sacrament van het Doopsel. 
De doopvoorbereidingen vinden plaats op twee avondbijeenkomsten, in het parochiecentrum naast de Mariakerk in Didam, in de 
maand voorafgaand aan de doop. Op de eerste avond worden de afspraken gemaakt over de plaats en het tijdstip van de doop. Voor 
deze avonden ontvangt u na aanmelding een digitale uitnodiging. 

Ouders maken zelf een doopwens voor hun kind, die wordt voorgedragen tijdens de viering. Deze wens wordt op een persoonlijke 
kaart geschreven waar ook de rest van de doopgegevens op komt te staan. Na afloop is deze kaart een mooi aandenken en later is 
altijd terug te lezen wat je als ouders je kind hebt toegewenst bij de doop. Wat is hiervan uitgekomen? Tijdens de viering wordt er ook 
een persoonlijk aandenken opgehangen op een plekje in de kerk. Dit aandenken kan ééns per jaar, tijdens een speciale terugkomvie-
ring rond Maria Lichtmis, worden opgehaald. Deze viering is speciaal gericht op zeer jonge kinderen. Ouders van kinderen die in dat 
afgelopen jaar gedoopt zijn, krijgen een uitnodiging voor deze viering en ook in het parochieblad wordt deze viering aangekondigd. 
Alle kinderen die aanwezig zijn nemen een versierde schoenendoos mee waarmee tijdens de viering op de muziek van Bob de Bouwer 
een stevige muur wordt gebouwd. De voorganger vertelt een verhaal, er worden liedjes gezongen en gebedjes uitgesproken. Daarna 
gaan de aandenkens in de schoenendozen weer mee naar huis.

De aanmelding voor de doop kan worden gedaan op de spreekuren van de diverse parochies, waar de parochiecoördinatoren aanwe-
zig	zijn.	Deze	spreekuren	vindt	u	achterop	deze	De	Gabriël.	U	kunt	ook	bellen	met	een	lid	van	de	pastoraatsgroep,	tel.	06	–	290	07	265

Aan alle kinderen die van zingen houden

Doopvieringen

 Doopvieringen kerken

26	en/of	27	okt	2013	 Didam	en	Loil		

23	en/of	24	nov	2013	 Didam

25	en/of	26	jan	2014	 Didam	en	Nieuw-Dijk

29	en/of	30	mrt	2014	 Didam	en	Loil	

24	en/of	25	mei	2014	 Didam	en	Nieuw-Dijk

28	en/of	29	jun	2014	 Didam	en	Loil

Het	is	bijna	zover!	Op	zaterdag	9	november	is	er	weer	een	lampionnenoptocht	vanuit	de	Schutterij	Sint	Martinus	
in Greffelkamp! Alle kinderen (ook die nog niet naar school gaan) zijn van harte welkom om samen met ons in 
de	lampionnenoptocht	mee	te	lopen.	De	samenkomst	is	om	16.30	uur	bij	het	schuttersgebouw	‘Ons	eigen	ding’		
in	Greffelkamp.	Om	16.50	uur	vertrekt	de	lampionnenoptocht	naar	de	Mariakerk.	Kinderen	mogen	ook	onder-
weg	gezellig	aansluiten	met	hun	papa’s	en	mama’s	om	toch	mee	te	kunnen	lopen.	De	viering	begint	om	17.30	
uur	en	duurt	tot	ongeveer	18.15	uur.	Hierna	vertrekken	we	met	zijn	allen	weer	terug	naar	het	schuttersgebouw	
in Greffelkamp. Bij terugkomst staat er voor iedereen iets te drinken klaar. De kinderen worden dan ongeveer 

een half uurtje vermaakt. Waarmee? Dat blijft nog even een verrassing! Na afloop is er voor elk kind nog wat lekkers om mee naar 
huis te nemen.

Wij hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn. Vergeet niet om je mooie lampion mee te nemen! In de kerk zal voor de mooiste zelf-
gemaakte lampionnen nog een prijsuitreiking zijn.

Tot zaterdag 9 november!
Groetjes Sint Martinus commissie

Sint Martinusfeest
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Gezag

Even een vraag: “Heeft u al een ingelijst portret van Paus 
Franciscus in de kamer hangen?”
 “Wat een rare vraag” hoor ik u al denken, Natuurlijk niet! 
Toch was dit in mijn jeugd een normale zaak. In veel 
gezinnen hing een statiefoto van (toen nog) Paus Pius 
X11	met	daarnaast	vaak	ook	nog	het	portret	van	Johan-
nes Kardinaal de Jong. Later is dit zo langzamerhand 
in onbruik geraakt. De laatste Paus, die nog wel eens 
aan de muur hing was Johannes de drie-en twintigste. 
Daarna niets meer.
Hoe is dit zo gekomen? Vermoedelijk heeft dit alles te 
maken met de democratiseringsgolf in de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn we anders gaan 
aankijken tegen de leiders en de mensen met gezag. 
Dat gaf een hele verandering. Oudere mensen zullen 
zich nog wel herinneren hoe vroeger èèn politieagent 
( veldwachter zeiden we toen) op zijn dienstfiets een 
hele gemeente in bedwang kon houden. Maar sinds de 
vrouwenemancipatie, de anti-autoritaire opvoeding en 
de kraakbeweging zijn we hier anders tegenaan gaan 
kijken. We accepteren niet meer automatisch het gezag 
van mensen die boven ons gesteld zijn. Dat gezag moet 
verdiend worden en dat geldt voor zowel geestelijke als 
wereldlijke autoriteiten. Merkwaardig is wel de manier 
waarop in onze tijd wordt omgegaan met de waarde-
ring van onze leiders. Was het vroeger gebruikelijk om 
onze waardering te uiten in een geschilderd portret, het 
benoemen van een straat of plein, of soms een stand-
beeld, tegenwoordig schijnt de waardering te moeten 
komen van riante topsalarissen of gigantische bonus-
sen. Maar ook hier schijnt zo langzamerhand de wal het 
schip te gaan keren. En zo komen we waarschijnlijk weer 
tot normale verhoudingen met onze gezagsdragers. En 
zo	hoort	het	ook!	Want	lezen	we	niet	in	Mattheus	20	:	
“De Mensenzoon is gekomen om te dienen en niet om 
gediend te worden”

Groeten,

Derk

Nu opgeven voor 
Eerste Communie 
2014
Vanaf half oktober worden de kinderen van groep 4 via de 
scholen uitgenodigd om zich aan te melden voor de eerste 
Heilige Communie.  De aanmelding sluit voor alle geloofsge-
meenschappen	op	20	november	2013.	Wanneer	uw	kind	op	
het speciaal onderwijs zit, vragen wij u zich te melden via het 
lokale parochiesecretariaat of via secretariaat@parochiega-
briel.nl. We willen graag van u weten: de naam van uw kind, 
het (email)adres en tel. nummer. Heeft u om andere rede-
nen geen brief ontvangen dan kunt u uw kind rechtstreeks 
aanmelden bij het lokale parochiesecretariaat of via secreta-
riaat@parochiegabriel.nl. De eerste Heilige Communie wordt 
in de verschillende gemeenschappen van de parochie H. Ga-
briël	gevierd	in	de	maanden	april	en	mei	2014.	N.b.	Vanwege	
de complexe planning en het bestellen van de materialen 
worden	aanmeldingen	na	15	november	doorgeschoven	naar	
het volgende jaar!

Namens het pastoraal team, Pastor Margot Dijkman

Familieberichten
Beek, Didam, Loil 
en Nieuw-Dijk
tot 20 september 2013
Gehuwd
Didam
Peter Scheerder en Jenny Meijnen

Overleden
Beek
Gerrit	Beekman		82	jr.	-Didamseweg	8

Didam
Annie	Groenen-Jansen		89	jr.	-	Sperwerstraat	16
Willy	Borkus		78	jr.	-	Ziepseweg	91

Loil
Truus	Sweers-Godschalk		65	jr.	-	Tamboerstraat	4

Nieuw-Dijk
Lei	Nas-Mennings		97	jr.	-	Tesma	36
Hennie	Wiendels-	Putman		80	jr.	-	Smallestraat	41	
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Nieuwe tarieven kerkdiensten

‘Andere tijden’

Het parochiebestuur heeft, in overleg met de locatieraden, de tarieven van de kerkdiensten geharmoniseerd. We vormen immers 
één parochie. Natuurlijk heeft dit consequenties, maar er is zorgvuldig gezocht naar een juist evenwicht, zodat de parochianen 
in de ene geloofsgemeenschap voor de kerkdiensten niet ineens veel meer (of veel minder) moeten gaan betalen. Het tarief 
voor	de	gebedsintenties	is	op	€8,50	per	intentie	vastgesteld,	beduidend	minder	dan	het	advies	van	het	bisdom.	Voor	de	overige	
diensten wordt aan de parochianen - die financieel bijdragen aan onze geloofsgemeenschappen - de hieronder staande tarieven 
in rekening gebracht.

Aanvangstijden weekendvieringen in de H. Gabriëlparochie per 
1 oktober 2013

Beste mensen,
De afgelopen tijd heeft u als kerkganger te maken gehad met 
verschillende	aanvangstijden	in	het	weekend.	Er	gaat	per	1	ok-
tober weer wat veranderen. We willen u  in het kort uitleg geven 
over de gang van zaken.

Zomerrooster tot en met 1 oktober
Van	1	juli	tot	1	oktober	is	er	sprake	van	een	vakantierooster.	
Minder vieringen en alle geloofsgemeenschappen kennen 
gemeenschappelijke aanvangstijden: op de zaterdagavond om 
18.30	uur	en	zondagmorgen	om	10.00	uur.	Ook	in	2014	zal	er	
een vakantierooster komen voor de maanden juli en augustus.

Pastoor Jansen
Met de komst van pastoor Jansen zijn de mogelijkheden 
gegroeid om in het weekend meer eucharistievieringen aan te 
bieden. Pastoor Jansen heeft voor zijn komst aangegeven dat 
hij beschikbaar is voor maximaal  vier eucharistievieringen per 
weekend.

‘Andere tijden’
Daarom hebben we, pastoraal team en parochiebestuur, 
besloten om de aanvangstijden van de weekendliturgie aan te 

Toelichting: 
• Als er geen avondwake is, maar wel een uitvaartdienst met begrafenis of crematie, wordt het volledige bedrag in rekening 
 gebracht. Er wordt dus niet gekort bij enkel een avondwake of uitvaartdienst in combinatie met begrafenis of crematie.
• Onder jubileum tijdens een viering wordt verstaan dat er in een reguliere viering aandacht gegeven wordt aan het ‘ jubileum 
 tijdens het welkomstwoord, voorbeden, preek of overweging. 
• Voor bijzondere vieringen als de opening van het KVG-seizoen, schuttersfeesten, etc. gelden dezelfde tarieven als bij jubileum   
 tijdens vieringen. 
• Ditzelfde geldt ook voor  avondwakes tijdens een weekendviering. 
• Voor hen die niet substantieel bijdragen aan de H.Gabriël-parochie, maar bij overlijden toch een beroep doen op de Kerk, 
 geldt dat zij alsnog drie jaar hun kerkbijdrage moeten betalen, indien men gebruik wil maken van de bestaande tarieven. 
 Anders geldt een dubbel tarief.

Het parochiebestuur

  per 1-1-2014 per 1-1-2015 per 1-1-2016
Doopviering €	 45,00	 €	 45,00	 €		 45,00
Eerste Communie €	 45,00	 €		 45,00	 €		 45,00
H. Vormsel €		 45,00	 €		 45,00	 €		 45,00
Gezongen Huwelijksviering €		 330,00	 €		 340,00	 €		350,00
Gezongen Jubileum viering €		 250,00	 €		 260,00	 €		270,00
Jubileum tijdens een viering €		 65,00	 €		 65,00	 €		 70,00
Verhuur van kerkgebouw dagdeel €		 385,00	 €		 395,00	 €		410,00
Alleen avondwake €		 250,00	 €		 260,00	 €		270,00
Avondwake en/of uitvaartdienst, begrafenis €		 370,00	 €		 380,00	 €		390,00
Avondwake en/of uitvaartdienst, crematie €		 420,00	 €		 455,00	 €		470,00
Begrafenis, zonder uitvaartdienst €		 300,00	 €		 310,00	 €		320,00
Crematie zonder uitvaartdienst €		 340,00	 €		 350,00	 €		360,00
Gebruik rouwkapel-mortuarium €		 150,00	 €		 160,00	 €		170,00

passen aan de nieuwe situatie. Dat houdt in dat er op zaterdag-
avond	vieringen	zullen	zijn	om	17.30	en	19.00	uur	en	op	zondag	
om	9.30	en	11.00	uur.	Deze	tijden	werden	ook	gehanteerd	vóór	
het vakantierooster.
Ook hebben we besloten om per kalenderjaar de aanvangstij-
den te wisselen (dat houdt dus in dat de geloofsgemeenschap-
pen	die	in	2013/2014	op	zaterdagavond	om	17.30	uur	vieren,	in	
2015	naar	19.00	uur	gaan	en	voor	die	geloofsgemeenschappen	
die	in	2013/2014		zondag	om	9.30	uur	vieren,	dat	zij	in	2015	om	
11.00	uur	gaan	vieren)

Uw begrip
We zijn ons ervan bewust dat aanvangstijden altijd gevoelig 
liggen. Er bestaan altijd wel andere inzichten en mogelijkheden. 
Toch hebben we gemeend dat deze tijden nog redelijk ver-
trouwd zijn binnen de H. Gabriëlparochie en daardoor zo min 
mogelijk verandering en aanpassing zullen vragen. 
We adviseren u om uw lokale informatieblad en het parochie-
blad ‘De Gabriël ’ goed te lezen aangaande de vieringen in uw 
geloofsgemeenschap en die van de Gabriëlparochie. 
Wij hopen dat wij u voldoende inzicht hebben kunnen geven in 
de overwegingen en beslissingen betreffende de aanvangstij-
den in het weekend. 

Hartelijke groet,
Pastoraal team en Parochiebestuur van de H. Gabriël 
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 ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 1  
     
DATUM ’S-HEERENBERG / LENGEL STOKKUM ZEDDAM
2013 Geloofsgemeenschap Emmaus – Pancratius Geloofsgemeenschap St. Suitbertus Geloofsgemeenschap St. Oswaldus 
  
zaterdag  -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
26.10  Pastoor J. Jansen 
   
zondag	 09.30	Mariaviering		 10.30		Eucharistieviering	 10.00		oecumenische	viering
27.10 Diaken Th. Reuling Pastor H. Nollen  Filippijnenproject
   
vrijdag  ----- ----- -----
01.11   

zaterdag	 10.00	Requiem	 19.00		Eucharistieviering	 -----
02.11 Pastor Aarsen Pastor H. Nollen  
   
	 19.00	gebedsviering	 	
 Allerzielen  
 Werkgroep   

zondag		 09.30	Eucharistieviering		 10.30	Eucharistieviering	 11.00	gebedsviering
03.11 Pastoor J. Jansen Pastor H. Nollen  Allerzielen
   Diaken L. Feijen + werkgroep
   
zaterdag	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
09.11  Pastor B. Aarsen 
   
zondag		 09.30		Communieviering	 10.30	Eucharistieviering	 11.00		Communieviering
10.11 Werkgroep Pastor H. Nollen  Diaken Th. Reuling
   
zaterdag	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
16.11  Pastor H. Nollen  
   
zondag		 09.30	Eucharistieviering		 10.30		Eucharistieviering	 11.00		Communieviering

 Pastor Aarsen Pastor H. Nollen  Werkgroep 
   
zaterdag	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
23.11  Pastoor J. Jansen 
   
zondag 	 09.30	Eucharistieviering		 10.30		Eucharistieviering	 11.00		Eucharistieviering
24.11 Pastoor J. Jansen Pastor H. Nollen  Pastoor J. Jansen
   
Zaterdag		 16.00	Vormsel	viering	 19.00		Eucharistieviering	 18.30	Vormsel	viering
30.11 Vormheer N. Schnell Pastor H. Nollen Vormheer N. Schnell
   
zondag	 -----	 10.30		Eucharistieviering	 11.00		Eucharistieviering
01.12  Pastor H. Nollen  Pastor B. Aarsen
   
zaterdag	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
07.12  Pastor B. Aarsen 
   
zondag	 09.30		Communieviering	 10.30		Eucharistieviering	 11.00		Eucharistieviering
08.12 Werkgroep Pastor H. Nollen  Pastoor J. Jansen
   
zaterdag	 -----	 19.00		Eucharistieviering	 -----
14.12  Pastor H. Nollen 
   
zondag	 09.30	Eucharistieviering		 10.30		Eucharistieviering	 -----
15.12 Pastoor J. Jansen Pastor H. Nollen  
    
                   

    St. Suitbertus kerk op Facebook
Sinds begin dit jaar is ook de Suitbertus kerk uit Stokkum te 
vinden op Facebook. De pagina wordt regelmatig voorzien 
van allerlei nieuws vanuit de Parochie en in de agenda is te 
zien welke diensten er in Stokkum te bezoeken zijn. Lees hoe 
het gaat met Pastoor Nollen, met onze misdienaars.... en zie 
hoe levendig onze Suitbertuskerk is. De Facebook pagina 
is interactief, wij nodigen u van harte uit om na het lezen 
van onze berichten een reactie achter te laten. Wilt u op de 
hoogte blijven wat er bij ons allemaal gebeurt, sluit u zich 
dan aan bij onze Facebook pagina. Tot ziens, op de digitale 
snelweg rond Stokkum!
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ROOSTER VIERINGEN CLUSTER 2
DATUM DIDAM LOIL NIEUW-DIJK BEEK
 Geloofsgemeenschap  Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap Geloofsgemeenschap 
2013 H. Martinus en H. Maria O.L.Vr. Onbevl. Ontvangen H. Antonius van Padua St. Martinus
    
26.10 19.00		Communieviering		 -----	 19.00		Communieviering		 -----
zaterdag Jan Willemsen  Werkgroep Nw. Dijk 
 Dameskoor Martinus   

27.10	 11.00	Eucharistieviering		 09.30		Communieviering		 -----	 -----
zondag Em. deken H. v. Merm Jan Willemsen  
 Herenkoor Martinus Gemengd koor  

31.10	 19.00	Mariaviering	 -----	 -----	 -----
donderdag Pastor B. Aarsen   
 Mariakoor    

vrijdag 	 09.00	Eucharistieviering		 -----	 -----	 -----
01.11 Pastor B. Aarsen   
 Dameskoor Martinus   

02.11	 09.00	Requiem		 19.00	Gebedsviering	 19.00	Gebedsviering	 19.00	Gebedsviering
zaterdag Pastoor J. Jansen Allerzielen Allerzielen Allerzielen
 Herenkoor Martinus Diaken Th. Reuling + Pastoor J. Jansen +   Past.werkster M. Dijkman
  Werkgroep avondwake  Werkgroep  + werkgroep 
	 18.00	Gebedsviering	 Gemengd	koor	 	
 Werkgroep   
 Different Generations    
	 19.30	gebedsviering		 	 	
 Werkgroep    
 Different Generations    

03.11	 11.00	Eucharistieviering		 -----	 -----	 -----
zondag Pastoor J. Jansen   
 Mariakoor    

09.11	 17.30	gebedsviering	 -----	 19.00	Communieviering	 -----
zaterdag  Werkgroep + M. Dijkman  Diaken Th. Reuling 
 Drumfanfare   

10.11	 11.00	Eucharistieviering		 09.30	Eucharistieviering	 -----	 11.00	Eucharistieviering	
zondag Pastor B. Aarsen Pastoor J. Jansen  Pastoor J. Jansen
 Herenkoor Martinus Gemengd koor  

16.11	 19.00		Communieviering		 -----	 19.00	Eucharistieviering		 -----
zaterdag Past.werkster M. Dijkman  Pastor B. Aarsen 
 Dameskoor Martinus   

17.11	 11.00	Eucharistieviering		 09.30		Communieviering		 -----		 -----
zondag Pastoor J. Jansen Past.werkster M. Dijkman  
 Mariakoor    

23.11	 19.00	Gebedsviering		 -----	 19.00	Communieviering			 -----
zaterdag    Diaken Th. Reuling 
 Different Generations   

24.11	 11.00	Eucharistieviering	 09.30		Communieviering		 -----	 11.00	Communieviering
zondag Em. Deken H. Hendriksen Toos Buiting  Diaken Th. Reuling
 Herenkoor Martinus Gemengd koor  

30.11	 16.00	Vormselviering		 -----	 19.00	Eucharistieviering		 -----
zaterdag   Vormheer P. Kuipers  Pastoor J. Jansen 
 Past.werkster M. Dijkman   
    
01.12	 11.00	Eucharistieviering		 09.30	Eucharistieviering	 11.30	Vormselviering	 11.00	Eucharistieviering	
zondag   Pastoor J. Jansen Pastoor J. Jansen Vormheer N. Schnell Em.deken H. Hendriksen
 Mariakoor    

07.12	 -----	 -----	 19.00	Communieviering	 -----
zaterdag     Diaken Th. Reuling 
    
08.12	 11.00	Eucharistieviering		 09.30	Communieviering	 -----	 11.00	Eucharistieviering	
zondag   Pastor B. Aarsen Diaken Th. Reuling  Vicaris Pauw
 Mariakoor   

14.12	 19.00	Communieviering	 -----	 19.00	Eucharistieviering		 -----
zaterdag   Past.werkster M. Dijkman  Pastor B. Aarsen 
 Dameskoor Martinus   

15.12	 11.00	Eucharistieviering		 09.30		Communieviering		 -----	 11.00	Eucharistieviering	
zondag   Pastoor J. Jansen Past.werkster M. Dijkman  Pastor B. Aarsen
 Herenkoor Martinus   
   

Ook	dit	jaar	organiseert	de	oecumenische	taakgroep	vier	adventsvespers:	op	de	zondagen	1,	8,	15	en	22	december	om	17.00	uur	
in de protestantse kerk in Didam. Het thema zal zijn: EEN  VISIOEN WORDT WAAR (Jesaja-profetieën). Uitgangspunt vormen twee 
liederen:  ‘Zijn machtig Woord’ van Samuel Wesley, en ‘Een stem breekt uit in de woestijn’ van Sytze de Vries.  Het oecumenisch 
koor zal meewerken. Een heerlijk rustgevend half uur, met zang, bijbellezing, gebeden, stilte en een korte meditatie. De oecume-
nische taakgroep nodigt u van harte uit deze diensten mee te vieren.

Oecumenische  adventsvespers
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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
    
26.10 17.30		Eucharistieviering	 19.00	Communieviering	 19.00		Eucharistieviering	 -----
zaterdag Pater R. de Vreeze Diaken Th. Reuling Em. Deken H. Hendriksen 
    
27.10	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
zondag Pater R. de Vreeze   Pastoor J. Jansen
    
01.11	 -----	 -----	 -----	 19.00	Eucharistieviering	
vrijdag     Pastoor J. Jansen
    
02.11	 17.30	Gebedsviering		 19.00	Gebedsviering		 -----	 19.00	Gebedsviering	
zaterdag Pater R. de Vreeze Pastor B. Aarsen + werkgroep  Werkgroep 
    
03.11	 09.30	Eucharistieviering	 	 11.00	Gebedsviering		 -----
zondag Pater R. de Vreeze  Werkgroep  
    
09.11	 17.30		Eucharistieviering	 19.00	Communieviering	 19.00	eucharistieviering		 17.30	Gebedsviering
zaterdag  Pater R. de Vreeze Werkgroep  Pastoor J. Jansen St. Maarten
    
10.11	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Communieviering	
zondag Pater R. de Vreeze   Werkgroep
    
16.11	 17.30	Eucharistieviering	 19.00	eucharistieviering		 -----	 -----
zaterdag Pastoor J. Jansen Pastoor J. Jansen  
    
17.11	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
zondag Pater R. de Vreeze   Pastoor J. Jansen
    
23.11	 17.30	Communieviering	 -----	 19.00	eucharistieviering		 -----
zaterdag Diaken L. Feijen  Pastor B. Aarsen  
    
24.11	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	eucharistieviering	
zondag Pater R. de Vreeze   Pastor B. Aarsen
    
30.11	 17.30		Eucharistieviering	 19.00	eucharistieviering		 19.00	Communieviering	 18.30	Vormselviering
zaterdag Pater R. de Vreeze Pastor B. Aarsen Werkgroep Vormheer P. Kuipers
    
01.12	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
zondag Pater R. de Vreeze   Pastor Schnell
    
07.12	 17.30	Communieviering	 -----	 19.00	eucharistieviering		 -----
zaterdag Em. past.werker  Pastoor J. Jansen 
 H. Sevenhoven   

08.12	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
zondag Pater R. de Vreeze   Pastoor J. Jansen
    
14.12	 17.30	Communieviering	 19.00	eucharistieviering		 19.00	Communieviering	 -----
zaterdag Em. Diaken G. Hendriksen  Pastoor J. Jansen Werkgroep 
    
15.12	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Communieviering	
zondag Pater R. de Vreeze   Werkgroep
    
    

Onlangs is de ingang van de Wehlse begraafplaats aan de Jhr. de Bellefroidweg 
grondig opgeknapt. Vele vrijwilligers hebben hieraan meegewerkt. Met hulp van de 
‘Vrienden van het Wehlse bos’ zijn er grote coniferen verwijderd, die behoorlijk in de 
weg stonden. Daarna is er opnieuw bestraat en zijn er smalle coniferen geplaatst. 
Het monument voor ongedoopte kinderen is verplaatst; het staat nu bij de kinder-
graven. Al met al is er in een paar weken heel veel werk verzet, wat een prachtig 
resultaat heeft opgeleverd. Heel veel dank aan allen, die hieraan belangeloos hun 
medewerking hebben verleend!

Knap staaltje werk op de 
begraafplaats van Wehl



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,
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
Zeddam	 om	15.00	uur
	 elke	3e	donderdag	van	de	maand
 in Hof van Varwijk

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-	651306	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	
Pastor 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
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.


