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Eén parochie,
11 geloofsgemeenschappen



Voorwoord 

Website van de 
parochie de Gabriël

Op het moment zitten we midden in de Adventstijd. De Adventskrans staat op tafel 
en elke zondag komt er een brandend kaarsje bij. En als ze alle vier branden vieren 
we Kerstmis. Het feest van de geboorte van Jezus, maar ook het feest van tradities. 
Gaat u bij u zelf maar eens na; viert  u Kerstmis niet op bijna dezelfde manier als 
vroeger toen u nog kind was? De hoeveelheid kerkdiensten zijn weliswaar afgeno-
men, en de tijdstippen zijn niet meer in het holst van de nacht, maar de tradities 
in en rond huis zullen herkenbaar zijn. 

Ik weet het nog goed hoe ik als klein meisje op Kerstavond wakker werd gemaakt 
om dan de nachtdienst om 24.00u mee te mogen maken. Mijn vader was dan al in 
de kerk om onze plekken te ‘bewaken’. Overigens plekken waar je in de week vóór 
de nachtdienst lootjes moest trekken omdat het altijd zo druk was. En dan na de 
nachtdienst was de tafel mooi gedekt met onder andere een door mijn moeder 
geborduurde Kerstloper. De zilveren kandelaar met drie kaarsen en de velen andere 
kaarsen die die nacht het normale licht moesten vervangen. Warme chocomel met 
Kerstbrood en vooral gezelligheid en die feeërieke sfeer. Ik denk er met warme 
gevoelens aan terug…

De geboorte van Jezus vieren we elk jaar weer. In welke staat de wereld ook 
verkeert; de komst van Jezus is elk jaar weer het licht voor de toekomst. De wens 
en roep naar vrede om ons heen en de steunpilaar in ons geloof. Ik hoop van harte 
dat zijn licht ook dit jaar weer warm in ons mag schijnen en ons vertrouwen en 
kracht schenkt voor de toekomst. Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe! 

Augustine van Ree

Het inrichten van de home-sites binnen de lokale gemeenschappen in onze 
parochie begint steeds 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 Managment Systeem). 
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 geloofsgemeenschap ’s-Heerenberg en Didam is 
nu ook de home-site van Loil verder ingericht. Er wordt nu gewerkt aan het 
verder inrichten van de home-sites van Beek, Nieuw Dijk en Zeddam.

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 geeft naast het informatieblad de Gabriël en 
het informatieblad binnen uw geloofsgemeenschap, een compleet beeld van 
onze parochiegemeenschap. Wij richten ons niet alleen tot al onze medepa-
rochianen, maar ook tot alle andere bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze 
parochie. Op de website treft u algemene informatie over de parochie, zoals 
parochiestructuur, pastoraal team, werkgroepen en vieringen. Verder vindt u 
algemene gegevens over sacramenten, dopen, eerste H. Communie, vormsel, 
huwelijken, ziekenzalving en uitvaarten.  Bovendien heeft elke geloofsge-
meenschap de beschikking over een eigen deel binnen de website, waarin u 
informatie zult aantreffen van uw geloofsgemeenschap. Ook vindt u informa-
tie van de diverse werkgroepen die onze parochie rijk is, nieuwsoverzichten 
en kunt u dit informatieblad inzien en downloaden. 
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Thuis(komen) met kerstmis
“Wat doe(n)  je (jullie) met kerst?” Is je die vraag al gesteld dit jaar? En……? Schrok je, want er werd een antwoord van je verwacht, 
of voelde je meteen de uitnodiging die achter de vraag schuilgaat? Of had je het antwoord paraat omdat je er al lang zelf over 
nagedacht hebt en de plannen al hebt  gesmeed? Hoe dan ook, kerstmis is niet zo maar een dag en je wordt uitgedaagd er iets van 
te maken.  Kerstmis betekent vaak ook weer (oude)  banden aanhalen, familie bezoeken, familie ontvangen, even naar huis bij je 
ouders en schoonouders. Je verlangt misschien wel naar dat thuisgevoel, want de verhalen van vroegere kerst komen zeker weer 
boven. Kerstmis is samen in de goeie kamer zitten, is de emmer water naast de kerstboom met echte kaarsjes, is (voor mij) met 
schapen uit de kerststal op de kleine dinky-toy-auto door de kamer rijden. Kerstmis is ook samen naar de kerk in de nacht en daarna 
het ontbijt thuis. Elk jaar was het heel vanzelfsprekend en je was en voelde je thuis.

Maar kom je nu thuis na een lange tijd, we zijn immers hart-
stikke druk met van alles en nog wat, dan zie je meteen dat er 
het een en ander is veranderd in het huis. Nieuw behang en 
nieuwe vloerbedekking en ja, alles staat anders. “Mooi! Nou ja, 
ik moet er wel even aan wennen”. En soms vlotten de gesprek-
ken ook niet meer zo, of is de gedachtegang zo anders, maar 
na verloop van een tijdje ben je weer thuis bij elkaar, of kom je 
weer thuis. De veranderingen nemen het echte diepe gevoel 
niet weg.

Als je  na lange tijd weer in het huis van God komt, in de kerk, 
moet je soms ook wel even met je ogen knipperen. Ook daar 
heeft de tijd niet stil gestaan. Een andere voorganger (er is 
geen Mis, want er is geen priester meer), het koor zingt de mis 
van Perosi niet, maar meerstemmige Nederlandse gezangen. 
En heb je het gezien, de kerststal hebben ze ook een andere 
plaats gegeven. En we hebben helemaal ‘de herdertjes’ niet 
gezongen. Als je de moeite neemt om over de eerste schok 
heen te komen en het kerstverhaal weer echt hoort dan 
weet je dat je op pad moet gaan, zoals die herders. Zij wisten 
vooraf ook niet waar ze  terecht kwamen, maar de Boodschap 
van Engelen: “Heden is U een Redder geboren” had hen wel 
nieuwsgierig gemaakt en ze kwamen in beweging. Het arm-
zalig onderkomen, dat ze kenden als schuilplaats voor het vee 
en hun hoeders, was anders ingericht. De voerbak was geen 
voerbak meer en er was ruimte gemaakt voor een jonge moe-
der met kind. De trotse vader deed zijn best om van die ouwe 
keet een warm, uitnodigend, onderkomen te maken, waar 
plaats is voor allen, arm of rijk. Ze voelden zich na een hele 
korte tijd thuis, die herders, en konden het niet nalaten het aan 
iedereen te vertellen die ze tegenkwamen toen ze naar hun 

kudde terugkeerden. Een klein Kind maakt een nieuw begin. 
Het was even wennen dat de Redder aan het begin van zijn 
leven stond, maar wie heeft het niet die een pasgeboren kind 
ziet? De hardheid van het leven, de onverschilligheid van alle-
dag, verdwijnt. Het wordt zacht en teder en met die tederheid, 
die zachte zorg,  het hart laten spreken, verandert jezelf en de 
wereld waarin je leeft.

Een meesterlijke vondst van God, om zo bij ons te komen, om 
een beroep te doen op wat verborgen ligt in ons hart. Hij wil 
wonen bij ons, bij ons thuis zijn. En dan niet in een paleis waar 
je bang bent om ook maar iets van de plaats te schuiven of 
aan te raken, omdat er dan vette vingers opkomen, maar in 
een hart dat beweegt, dat aandacht heeft voor wat klein en 
kwetsbaar is. Waar de kleine mens mag zijn die hij/zij is. Thuis-
komen met kerst, bij familie en vrienden, in de kerk, betekent 
met nieuwe, open ogen verwondert staan en de tederheid en 
zachtheid van je hart meer ruimte geven dan je ooit gedaan 
hebt. 

Namens bestuur en collega’s wens ik u van harte warme en 
gezegende kerstdagen toe en een warm thuiskomen/thuis-
zijn bij jezelf en anderen. En natuurlijk, warm welkom in onze 
kerken al is er misschien een en ander gerenoveerd en heel 
anders dan vroeger. Misschien even wennen, maar de moeite 
van het thuiskomen waard (denk ik).
  
Zalig Kerstfeest

Pastor Ben Aarsen



4										De	Gabriël			•			Kerstmis	2013

Hé jongelui: denk met ons mee over 
de toekomst van jouw kerk!
Het zijn meestal mensen met grijs haar (of kaalhoofdige mannen) die ik in en rondom de kerk actief zie. Waar zijn de jongeren? Ik 
wil me graag eens vooral tot hen wenden. Jullie aanspreken. Indringend. Het wordt geen vrolijk verhaal. 

Wat ik namens de parochie – jouw parochie - vraag is in feite: welke keuze maak je? Het wordt geen oproep om elke zondag 
naar de kerk te gaan. Dat niet.  Wel een oproep voor meer betrokkenheid bij de kerk(gemeenschap), dus bij de mensen die om 
je heen staan. Dat reikt verder dan familie, buren en vrienden. Weet ook dat ons pastorale team aanspreekbaar is. Onze nieuwe, 
zelfs jeugdige, pastoor Jurgen Jansen wil graag met jullie in contact komen. Discussiëren over de plek van de kerk en het geloof 
in jullie leven. Over de worsteling daarover, of het geluk dat je daarin vindt. Hij en zijn team wil heel graag in gesprek met jullie. 
Loop er niet voor weg. 

Eigen kerk of niet
Het gaat om de toekomst. Die van jou, van je (toekomstige) 
partner en gezin. Een toekomst met of zonder kerk in je ei-
gen (geloofs)gemeenschap. Als jullie zeggen: sluiten die kerk, 
we hebben er niets (meer) mee, we willen er ook niets meer 
mee te maken hebben, dan is dat een keus. Dat zal anderen 
verdriet doen, maar het is wel een duidelijke keus. 
Toch even een vraag: Wat betekent deze keus voor jou en 
voor de gemeenschap waarin je leeft als de kerk de deuren 
sluit? Wat zijn daarvan de effecten op de totale dorpsge-
meenschap? Dat betekent dat je vader of moeder (als die ter 
kerke gaan) dat niet meer in hun eigen parochiekerk kunnen 
doen. Dat, als ze overlijden, ze niet meer vanuit hun ‘eigen’ 
kerk begraven kunnen worden. Dat betekent dat de eigen 
vertrouwde kerk in het dorp geen plek meer is waar je als 
gemeenschap samen komt om iets te vieren of verdriet te 
delen. Dat betekent geen begin meer met de traditionele H. 
Mis met carnaval, het gilde- of schuttersfeest. Geen Kerstmis 
in onze kerk meer. Dat moeten we dan elders gaan vieren. 
Net als Pasen. 

Van gedachten wisselen
Nieuw Wehl vormde voor het parochiebestuur en het pas-
torale team het startpunt van een rondje langs de geloofs-
gemeenschappen. Het bestuur en team gaan in gesprek 
met de parochianen om van gedachten te wisselen over de 
toekomst van hun eigen kerk. Is er wel een toekomst voor die 
kerk? Als je zondags om je heen kijkt vraag je je dat wel eens 
af. Geloven is niet iets specifiek voor de zondag, hoor ik dan. 
Ja, dat is zo. Geloven doe je 24 uur op een dag, zeven dagen 
in de week. Bewust en onbewust.

Ooit was eens
Ooit was de zondag de dag die aan God gewijd werd. Het 
was ook een dag van rust en voor het gezin. En je ging als 
katholiek vooral naar de H. Mis. Op zondag kwam je in de 
kerk bij elkaar. Om samen het geloof te beleven en te delen. 
Om gesterkt en geïnspireerd te worden door de pastoor, 
om met elkaar te luisteren naar de woorden uit het Oude en 
Nieuwe Testament, de eucharistie te vieren, te zingen, om 
God te danken voor ons welzijn of te vragen onze nood en 
pijn te ledigen. Om te bidden bij het Mariabeeld, een kaarsje 
aan te steken.

Natuurlijk het gebeurt nog altijd. Vooral door onze oude-
ren. Jullie, beste jongeren, zie ik  weinig meer in onze kerk. 
Waarom? En wat kunnen we daar samen aan doen? 

Pijn en verdriet
Wij zien om ons heen dat er kerken worden gesloten. Onze 
parochie heeft nog een rijk bezit van elf kerken. De Emmaus-
kerk in Lengel is deze zomer gesloten, een besluit dat het 
kerkbestuur uit Lengel vlak voor de fusie van de H. Gabriëlpa-
rochie had genomen. Dat is absoluut geen plezierig proces. 
Er is pijn en verdriet om het verloren gaan van het oude en 
vertrouwde. In de kerk ligt een schat aan herinneringen. Het 
is een plek waar veel gedeeld wordt met Onze Lieve Heer en 
Maria. De kerk is een plek waar je niet alleen samen het ge-
loof viert, maar je ook eens kunt terug trekken ter bezinning.

Kostbaar bezit
Wij hebben als parochie H. Gabriël nog elf kerken. Een kost-
baar bezit. En zowel bestuur als team zouden heel graag die 
elf kerken in stand willen houden. Niet vanwege de gekoes-
terde herinneringen, nostalgische of historische gevoelens. 
Wij moeten met elkaar het gevoel hebben dat het ‘onze’ kerk 
is. Een kerk die ons aangaat. Waar wij wat om geven. Niet 
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alleen in financiële zin (ook belangrijk, en denk aub aan de 
Kerkbalans), maar waarmee wij ons echt mee verbonden 
voelen. Dat betekent: betrokkenheid. Er eens een H. Mis of 
kerkviering bijwonen. Dat hoeft niet elke zondag (pas op, 
hier spreekt geen pastoor!). De handen uit de mouwen willen 
steken voor een klus in of om de kerk.

Drie voorwaarden
Eigenlijk is het heel simpel: een kerk kan alleen maar voort-
bestaan als er wordt voldaan aan drie voorwaarden:
1.	 Als	er	voldoende	financiële	middelen	zijn;
2. Als er voldoende kerkgangers zijn;
3.	 Als	er	voldoende	vrijwilligers	zijn.	
En laten we eerlijk zijn: aan alle drie is gebrek. Er komt op dit 
moment minder geld binnen dan dat er uit gaat. We moeten 
onze spaarpot aanspreken. Op zich is dat niet erg (hier 
spreekt geen penningmeester), maar als dit structureel is, is 
er daadwerkelijk een echt probleem.

Geen verplichting
Ga a.s. zondag eens naar de kerk en kijk om je heen. Als we 
dat allemaal doen, dan zullen we zeggen: waar heeft die 
man het over? De kerk zit helemaal vol. Maar we komen niet 
allemaal. En ik besef ook heel erg goed dat de wereld om ons 
heen veranderd is. Dat de kerkgang geen verplichting meer 
is. ‘Vroeger’ gingen er mensen naar de kerk voor de familie, 
de buren. Je moest je toen zo’n beetje verantwoorden als je 
zondag niet naar de kerk was gegaan. 

Nu is het net andersom. We komen niet meer in de kerk 
vanwege het beleid van onze bisschop. Hoor ik ook. Maar wij 
hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in ons leven. 

En ik klamp maar vast aan onze paus, die mij wél inspireert, 
juist in het nemen van een eigen verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de kerk en je geloof. Een paus die luistert naar 
de mensen, ook de jongeren, om hem heen. 

Eigen afweging maken
Het parochiebestuur moet een afweging maken of het wel 
verantwoord is de kerk open te laten voor gemiddeld 50 
parochianen die zondags de kerk bezoeken. Verantwoord 
in financiële zin: denk eens aan de stookkosten (met de 
opbrengst van de collectie heb je die bij lange aan niet 
betaald) en ook de pastoor of iemand van het pastoraal team 
kosten geld. Als we er geen zin meer in hebben dan kan veel 
beter het besluit worden genomen om twee geloofsgemeen-
schappen samen te voegen. Dat klinkt hard, maar nuchter 
beschouwd is het wel zo. En dan de vrijwilligers: als ik soms 
zie hoeveel vacatures er zijn (op allerlei gebied of het nu gaat 
om liturgie, de koren, het voorbereiden op de Eerste H. Com-
munie of Vormsel, het ziekenbezoek, het bijhouden van de 

tuinen en perken of het kerkhof) overal is het enorm trekken 
om de (juiste) mensen te krijgen. Daar worden zij, die zich 
wel met hart en ziel inzetten voor de geloofsgemeenschap 
wel eens moedeloos van. Waar doe je het voor?

De inkomsten
En wat te denken van de krimp van inkomsten. De inkomsten 
van de actie Kerkbalans staan wat onder druk, maar die zijn 
niet desastreus. Hoewel: als je daar ook het inflatiecijfer op 
los laat krimpt de inkomsten van die actie ook met zo’n vijf 
procent per jaar. Van veel grotere invloed is de daling van 
kerkbetrokkenheid op de financiën, omdat er minder geld op 
de collecteschaal komt, er veel minder misintenties zijn, er 
steeds minder doopjes, huwelijken en begrafenissen zijn. Ja, 
als wij de kerk voorbijlopen, het een mooie blikvanger voor 
ons dorp vinden maar meer ook niet, tja dan is een sluiting 
van een kerk nabij. Tenzij…………….

Jongelui: laat de kerk in je gemeenschap niet verloren gaan. 
Maar het is aan jullie zelf. Kom daarom naar de bijeenkomst 
van het parochiebestuur en pastoraal team in jullie eigen 
geloofsgemeenschap . Laat weten hoe jij de toekomst van 
‘jouw’ kerk ziet! De kerk heeft jou veel te bieden. De bood-
schap van het Evangelie. Dat is een richtingwijzer in ons 
leven, maar brengt ook geluk en geborgenheid. Geloven is 
geloven in Jezus, in zijn woorden en daden, in zijn voorbeeld. 
Dat geloof  vieren wij in de kerk. Dat geloof delen wij in de 
kerk met elkaar. Aan de inhoud van dat geloof geven wij 
gestalte in ons dagelijks doen en laten. Dat willen we toch 
niet verloren gaan? 

Harrie Leijten

Het sluiten van de kerk doen wij zelf.
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Een aantal van de kerkgebouwen van de parochie Gabriël is 
monumentaal. Maar het is toch indrukwekkend te beseffen hoe-
veel generaties hier al de bijzondere momenten van hun leven 
hebben meegemaakt, zoals doop, huwelijk en uitvaart. Al die tijd 
is vanuit deze kerken en de gemeenschap hulp en ondersteuning 
gegeven aan mensen en vooral mensen in nood. 

Toch is het voortbestaan van de kerkgemeenschappen en hun 
kerk niet  vanzelfsprekend. Kerkengenootschappen worden 
niet gesubsidieerd. De geloofsgemeenschappen zijn zelf geheel 
verantwoordelijk voor de eigen financiën. Daarvoor wordt een 
beroep op de parochianen gedaan. En dat aantal parochianen 
daalt helaas, terwijl de kosten stijgen.

Kerkbalans is een actie voor de plaatselijke kerk. uw bijdrage 
komt dus geheel ten goede aan uw geloofsgemeenschap voor 
de instandhouding van het pastorale werk en het kerkgebouw 
in uw directe omgeving. Het vele goede werk dat vanuit uw kerk 
verricht wordt, omvat in de eerste plaats de pastorale zorg en de 
geestelijke ondersteuning van mensen. We proberen een warme 
gemeenschap te vormen van mensen die omzien naar elkaar, 
zowel de ouderen als de jongeren.

Ook al is uw band met de kerk in de loop der jaren wellicht wat 
minder sterk geworden, u weet dat u er altijd op kunt terugval-
len. Maar dan moet die kerk er nog wel zijn. Met een gemiddelde 
bijdrage van bijvoorbeeld € 75,- per jaar helpt u ons onze activi-
teiten in stand te houden. Dat kan of wil niet iedereen bijdragen. 
Maar doe mee!  Elk bedrag is welkom. Bij voorbaat dank.

In januari melden zich onze vrijwilligers weer met de bekende kerkbalans enveloppe. Door eisen van de banken ziet het antwoord 
formulier er iets anders uit dan in het verleden. Maar de vraag is dezelfde: Uw bijdrage.

Vul de antwoordstrook in. Een vrijwilliger komt die bij u ophalen of u kunt deze bij het secretariaat afgeven. 

Reinold Koelink 
Penningmeester

Bij	de	Actie	Kerkbalans	2014	zijn	dit	jaar	in	de	geloofgemeenschappen	Martinus-	en	Maria	voor	7 wijken nog geen vrijwilligers 
beschikbaar. Hieronder geven wij u een overzicht om welke wijken en hoeveel adressen het  gaat.
Rekkenweg		 	 (wijknr.	714)					 18	adressen
Rontgenstraat		 	 (wijknr	.117)										 15	adressen
Breideweg						 	 (wijknr.	210)											 15	adressen	
Tatelaarweg			 	 (wijknr.	701)														 		7	adressen
Tatelaarweg				 	 (wijknr.	118)											 11	adressen	
Lockhorststraat		 	 (wijknr.	604)								 11	adressen.
Pr.	Bernhardstraat		 	 (wijknr.	610)				 11	adressen

De	Actie	Kerkbalans	wordt	gehouden	in	de	periode	12	jan.	t/m	26	jan.	2014.	Van	de	vrijwilligers	wordt	gevraagd	dat	zij	de	enve-
loppen	op	de	betreffende	adressen	bezorgen	en	deze	later	weer	ophalen.	De	totaal	te	besteden	tijd	zal	ca.	2	tot	3	uur	bedragen;	
dat valt dus best wel mee. Wanneer u een wijk voor uw rekening zou willen nemen, meldt u dan aan bij één van ons. De kerk en 
wij zijn u daar bijzonder dankbaar voor.

De werkgroep Kerkbalans Didam:
Henk Boerstal, tel: 223885, Joop te Dorsthorst, tel: 0316 – 29 42 88,  Jan Groot, tel: 0316 – 22 34 31 of Wil ter Heerdt, tel: 0316 – 22 17 72. 

KERKBALANS 2014
Wat is de kerk u waard?

Oproep voor vrijwilligers 
actie Kerkbalans 2014 Didam 	  



Armoede houdt opnieuw 
de kerk bezig
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KERKBALANS 2014
Wat is de kerk u waard?

Het	armoedeonderzoek	2013,	dat	in	oktober	is	gepubliceerd,	laat	het	ondubbelzinnig	zien.	Kerken	zijn	druk	met	het	bestrijden	van	
armoede	en	dat	is	de	laatste	jaren	meer	geworden.	De	gezamenlijke	kerken	in	Nederland	geven	jaarlijks	bijna	30	miljoen	euro	aan	
directe noodhulp. Als de arbeidsinzet wordt meegeteld komt daar nog ruim 50 miljoen euro per jaar bij. Dat is veel. En ook gestegen 
sinds het vorige armoedeonderzoek. Er is een reden waarom we dit als kerken doen. Namelijk de christelijke opdracht om de mede-
mens in nood bij staan. Hulpacties zoals voor Syrië of de Filippijnen, Adventsactie en Vastenaktie voelen wij nadrukkelijk passen bij 
onze opdracht als gelovigen, maar ook de hulp dicht bij huis hoort hier bij. Wanneer is er sprake van nood? Bij werkloosheid of het 
in de bijstand terecht komen, hoeft er nog geen sprake te zijn van nood. Ja, mensen hebben dan wel minder te besteden en zullen 
de tering naar de nering moeten zetten. Regelmatig spelen er echter omstandigheden een rol waar ze weinig invloed op hebben, 
maar die wel hun bestaan uiterst moeilijk maken. Vaak financiële omstandigheden. Dan komt de vraag om hulp. Uiteraard wordt 
eerst bekeken of hulpvragen vanuit bestaande regelingen van de overheid beantwoord kunnen worden. Als er echt geen andere 
mogelijkheid is, komen de kerken in beeld. We merken dat dit laatste toeneemt door de bezuinigingen bij de overheid en de crisis 
waardoor meer mensen in de problemen komen. Bekende instellingen als de voedselbanken, de kledingbanken en het schuldhulp-
maatjes project laten zien dat de nood stijgt. Meer mensen, gezinnen, die van een paar euro per dag alle boodschappen moeten 
doen, kloppen aan om wat extra ondersteuning te krijgen. Die instanties kunnen met weinig geld, maar vooral met spullen die 
elders overblijven en de inzet van vrijwilligers, veel goed werk doen. In onze parochie is vooral de PCI, de Caritas, financieel betrok-
ken bij de noodhulp. Via het Solidariteitsfonds Montferland, het Platform Armoedebestrijding Doetinchem en de overige recht-
streeks af te handelen hulpvragen, worden gelden ingezet voor noodhulp. Daarmee wordt ook goed werk gedaan. Gelukkig maken 
we vaak mee dat geholpen kan worden om weer hoop en perspectief aan mensen te bieden. Maar de portemonnee van de PCI 
is ook niet onuitputtelijk. Het is steeds meer stoeien om met de gevolgen van de huidige ontwikkelingen in onze samenleving de 
begroting	sluitend	te	krijgen.	Met	dit	alles	herhaalt	de	geschiedenis	zich.	Vanaf	het	herstel	van	de	kerkelijke	hiërarchie	in	1853	heeft	
de katholieke kerk zich sterk gericht op onderwijs, zorg en liefdadigheid. Deze voorzieningen zijn in de vorige eeuw overgegaan 
naar	de	overheid	die	dit	steeds	meer	tot	haar	taak	rekende.	Na	aanname	van	de	Bijstandswet	in	1963	was	ook	hulp	bij	individuele	
nood gegarandeerd door de overheid. De rol van de kerk was hiermee zo goed als overbodig geworden. Tot nu dus. De afbouw van 
de verzorgingsstaat laat geregeld mensonwaardige situaties ontstaan. Deze doen een appèl op christenzijn. Opnieuw de handen uit 
de mouwen dan maar? Of ook aan de bel trekken dat de overheid zich voor deze situaties verantwoordelijk weet?

Theo Reuling ofs, diaken

Kerstinzameling voor voedselbanken
De katholieke en protestantse kerken binnen de grenzen van onze parochie zamelen weer levensmiddelen in voor de voedsel-
banken. In het afgelopen jaar waren de voedselinzamelingsacties een groot succes. De voedselbanken hebben daarmee veel 
mensen gesteund in hun moeilijke bestaan. Het aantal mensen, dat noodgedwongen gebruik maakt van de voedselbank, wordt 
helaas	steeds	groter:	in	Doetinchem	bijna	200	adressen	en	in	Montferland	bijna	100	waarvoor	wekelijks	een	voedselpakket	wordt	
samengesteld.	In	de	aanloop	naar	Kerstmis	2013	willen	we	graag	weer	een	beroep	op	u	doen	om	levensmiddelen	
beschikbaar te stellen voor dit zeer goede doel.

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

Waar en wanneer inleveren?

Bij voorbaat dank!

Parochiecentrum Nieuw Wehl (	Nieuw	Wehlseweg	18)	op	donderdag	19	december	van	18.30	uur	tot	19.30	uur

Parochiecentrum Wehl	(Kerkplein	4)	op	woensdag	18	december	’s	morgens	van	10.00	uur	tot	11.30	uur,	of	‘s	avonds	
van	18.30	uur	tot	20.00	uur.

Het hier ingezamelde voedsel gaat naar  Voedselbank Doetinchem

In de geloofsgemeenschappen Kilder, Braamt, Zeddam, ’s-Heerenberg, Stokkum, Beek, Nieuw-Dijk, Loil en Didam 
in	de	kerkportalen	op	vrijdag	20	december	van	16.00	tot	17.00	uur.

Het hier ingezamelde voedsel gaat naar  Voedselbank Montferland.
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De voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie
De eerste ouderavonden voor de eerste H. Communie zijn geweest. We hebben ouders geïnformeerd waarom en hoe de voorberei-
ding op en het vieren van de Eerste Communie ingevuld gaat worden. Waarom hangt samen met 
•	 het kleine aantal priesters die tot onze beschikking staan 
•	 met de noodzaak van een andere catechetisch benadering in deze tijd waarin ouders en kinderen veel minder vertrouwd zijn met  
 de gebruiken en gewoontes en nog weinig kennis hebben
•	 en met de wens in elke afzonderlijke gemeenschap met de eigen gebruiken te kunnen vieren  

Dit betekent dat we in januari starten met een ouderavond, dat de ouders thuis met de kinderen werken, dat er kind bijeenkomsten 
zijn	en	een	rondje	kerk.	Op	een	zondag	16	maart	zal	in	de	clusters	een	Eucharistieviering	zijn	waarin	de	kinderen	gezamenlijk		hun	
Eerste Communie doen, we vervolgen de catechese met ouderavond en kind bijeenkomsten, waarin we verdiepen wat de kinderen 
beleefd	hebben.	De	kinderen	en	ouders	werken	thuis	verder	en	we	sluiten	het	geheel	af	op	tweede	Paasdag	21	april,	in	de	afzon-
derlijke geloofsgemeenschappen met een slotviering, waarin de communicanten laten zien en horen wat ze geleerd hebben. We 
menen dat er door deze vorm meer gelegenheid is ouders en kinderen vertrouwd te maken met het gegeven dat communie niet 
voor één keer is, maar voor altijd. Elke keer opnieuw is de ontmoeting met Jezus een feest. Hoe vaker je mee viert, hoe meer je er 
van kunt begrijpen en aan beleven. Evenzo belangrijk vinden we het dat we door deze vorm tegemoet kunnen komen enerzijds 
aan de wens van veel ouders om in de eigen kerk te kunnen vieren en anderzijds tegelijk de wens van de kerk en het team dat we 
Eucharistie vieren zoals we dat ook op andere zondagen doen. 

Pastoraal team

Terugblik op het Vormsel
In	het	weekend	van	30	november	–	1	december	ontvingen	130	jongeren	uit	onze	parochie	het	sacrament	van	het	Vormsel.	
Welke vragen, gebeden willen ze aan God voorleggen? Hoe hebben ze de voorbereiding ervaren? Een impressie.

God, U helpt veel mensen, 
en steunt veel mensen. U vervult 

hun wensen. Iedereen heeft een eigen 
plek op aarde, en iedereen heeft een 

bijzondere waarde. Iedereen is speciaal. 
Mensen die gemeen zijn geeft U een 

donderstraal.

Dank U wel 
voor het goede leven dat we hebben, 

voor alle mooie dingen die wij meemaken,
voor ons leven, dat het nu goed gaat en 

hopelijk ook straks op de middelbare 
school en wij vragen u ons te helpen 

goede keuzes te maken.

Lieve God, dankjewel dat je 
me altijd helpt uit moeilijke situaties 
en me helpt om te beslissen wat ik 
ga doen. Ik denk altijd aan je als ik 

iets moeilijk vind en 
het dan toch lukt.

God, dankjewel voor
 alle lieve mensen om me heen, 
soms maken mensen ook ruzie. 

Ik hoop dat ze het altijd weer goed maken 
en weer vrienden worden 

van elkaar.

Wat er tijdens het rondje kerk 
verteld werd over de voedselbank heeft 
veel indruk op mij gemaakt. De meeste 
dingen wist ik niet. Ik had gedacht dat 
het rondje kerk saai zou zijn, maar het 

was leuk en interessant.

God, wil je zorgen voor 
mijn familie, ik kan

 ze niet missen.

We hebben ons op verschillende 
manieren voorbereid op ons vormsel. 

Lastig vond ik het om te praten over de verhalen 
van Jezus, maar ik heb wel gehoord dat Jezus een 

goed voorbeeld is, waarvan ik nog wat kan leren en 
meenemen voor in de toekomst. Ik wil graag zelf een 
doorzetter blijven en sterk zijn, goed zijn voor andere 

mensen, en ik denk dat Jezus dat ook was. 
Door hem en zijn verhalen voel ik mij een 

beetje beschermd.

Voor de vormselvoorbereiding 
zijn we op bezoek geweest bij de voedselbank. 
We hebben tassen gevuld en brood opgehaald. 

Ook hebben we de tassen weg gebracht. Het was leerzaam 
en we hebben andere mensen geholpen. Kinderen die bij 
de Wedeo geweest zijn hebben samen met de mensen die 

daar werken afval opgehaald. Er zijn ook kinderen 
naar Belfoir geweest. Ze hebben hokken schoongemaakt 

en dieren verzorgt. We hebben er veel van opgestoken 
en het was heel leuk. Manon, Iwan, 

Thomas, Maite

Ik wil bij de kerk horen 
omdat Jezus hele goede dingen 

voor de mensen heeft gedaan en 
dat hij mij ook zal helpen als ik een 

moeilijk moment heb.

De rozenkrans maken 
vond ik heel bijzonder. De email 

schrijven aan God is niets voor mij. 
Ik bewonder Jezus omdat hij mensen altijd 

hielp. Het lijkt me leuk en bijzonder om 
bij de kerk te horen.

Dankjewel voor alles 
wat u voor me doet. 

Als u dat niet had gedaan 
kwam ik niet ver in 

het leven.
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Kunst kijken en je geloof verdiepen, 
kan dat samen gaan?

Het zal u niet verbazen dat wij, dominee Annette Melzer en pastor Margot Dijkman, vermoeden dat het mogelijk is. Kijken naar 
kunst en stil staan bij de vraag hoe wat we zien ons raakt, kan ons helpen woorden te vinden voor het onzegbare in ons. Immers 
van oudsher proberen kunstenaars hun denken over het leven en hun ervaringen te verbeelden op een manier die vele anderen 
aanspreekt.

In drie avonden willen we kijken naar twee kunstwerken met hetzelfde thema, maar uit verschillende periodes. De thema’s waar 
we voor gekozen hebben zijn als eerste de doop, het begin van ons geloven. De derde en laatste keer (dat zal op aswoensdag 
zijn) staan we stil bij de vergankelijkheid van ons leven. En daar tussen in zullen we naar twee beelden van Maria kijken. 

Elke bijeenkomst zal een afwisseling kennen van meditatie, gesprek en uitleg of toelichting. Naast het beeld laten we ook de 
Schrift spreken.  Ter afsluiting krijgt elke deelnemer een kleine reader mee met hetgeen we aan beelden en teksten gebruikt en 
elkaar aangereikt hebben. 

De	data	zijn:	15	januari,	19	februari	en	5	maart.	We	beginnen	om	20.00	en	komen	samen	in	het	parochiecentrum	van	de	
Mariakerk aan de Raadhuisstraat. De datum voor het bezoek aan het Rijksmuseum wordt op de eerste avond vastgesteld.

Kosten: de reis naar en entree van het rijksmuseum zijn voor eigen kosten.
Opgeven bij: dominee@pkn-didam.nl of: m.dijkman@parochiegabriel.nl 

Dominee Annette Melzer
Pastor Margot Dijkman 

Drie bijeenkomsten, die voor wie wil, uitlopen in een gezamenlijk 
bezoek aan het Rijksmuseum

Kindervieringen in Nieuw Wehl
Ook in Nieuw Wehl worden voor enkele vieringen speciale kindervieringen gemaakt.

Hier zingt meestal het kinderkoor speciaal voor deze vieringen uitgezochte liedjes. De ‘moeilijke’ teksten van deze vieringen 
verpakken we in mooie en begrijpende verhalen en teksten en de kinderen mogen deel uit maken van de viering door ook zelf 
voorbeden, gedichten en verhaaltjes voor te lezen. Soms maken we in de viering gebruik van een beamer, waardoor een verhaal 
op de achterwand van de kerk geprojecteerd wordt en het verhaal nog mooier en boeiender gebracht kan worden. We probe-
ren altijd een viering zo te maken dat de kinderen zelf ook deel uit kunnen maken van deze viering. Met palmpasen mogen de 
kinderen een palmpasen stok mooi versieren en voorafgaand aan de viering in een vrolijke optocht door Nieuw Wehl met hun 
stok pronken. Met Vaderdag sluiten we de viering af met een borreltje, en met Moederdag een kopje koffie met wat lekkers erbij. 
Met Kerst pakken we helemaal uit en mogen de kinderen het Kerstverhaal uitbeelden in een  toneelstuk met mooie kostuums. Er 
kunnen kinderen meedoen die een ‘hoofdrol’ aandurven, maar ook voor kinderen die het een beetje spannend vinden is er wel 
een rolletje weggelegd als herder, engeltje of waard. Na een paar keer repeteren wordt het altijd weer een prachtig schouwspel 
en wordt het Kerstverhaal prachtig uitgebeeld. Deze vieringen zijn speciaal bedoeld voor kinderen. Ze duren minder lang dan de 
gangbare vieringen en zijn interactief en begrijpend gemaakt voor de kinderen. Het succes van deze vieringen is af te lezen aan 
het behoorlijke aantal bezoekers dat er altijd bij deze vieringen aanwezig is. Als vrijwilliger is dat de mooiste waardering voor de 
tijd	en	energie	die	er	in	deze	vieringen	wordt	gestoken.	De	Kerstviering	is	op	Kerstavond	om	17.00	uur	in	Nieuw	Wehl.	
Als u in de gelegenheid bent, kom gerust een kijkje nemen. Iedereen is welkom!

Werkgroep gezinsvieringen Nieuw-Wehl. 

In voorbereiding op het Vormsel
Ik	ben	Laura	Willemsen	en	ik	zit	in	groep	8b	op	basisschool	de	Ontdekking	in	Didam.	Met	het	vormen	zat	ik	in	een	leuk	groepje.	
Samen met Heike, Twan en Thijs. En bij de moeders Patricia en Josette. Ik vond het leuk en heb er veel van geleerd. Het leukste 
van de voorbereidingen vond ik de ketting maken. Voor het contract met je hart ben ik naar zorgboerderij Belfjor geweest. Dat 
is een boerderij waar kinderen komen die een beperking hebben. Daar kunnen ze dan paardrijden, dieren verzorgen en samen 
spelen. Ik heb geholpen met dieren verzorgen. Met het rondje kerk hebben wij verschillende werkgroepen gezien. En daar heb-
ben	we	dan	wat	meer	over	te	horen	gekregen.	Ik	wist	niet	dat	er	zoveel	werkgroepen	waren.	Op	3	donderdagen	oefenen	we	met	
het zingen van de liedjes voor het vormen.

Laura
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Het Kerstfeest van Elise en Oma Boerstal

Kerstmis in de parochie De Gabriël

Kerstmis is een feest dat we al heel lang vieren. Jong of oud, we staan allemaal stil bij het Kerstfeest. Beleven jong en oud het 
Kerstfeest anders? We hebben het gevraagd aan Elise Boerstal en haar oma, Annie Boerstal uit Nieuw-Dijk.

Op de volgende pagina’s leest u diverse artikelen die in het teken staan van Kerstmis. Openingstijden van de kerken, aankondi-
gingen van Kerstvieringen en hieronder een leuk artikel over Kerst vieren bij de familie Boerstal. 

En zo sluiten we dit leuke gesprek met Elise en haar Oma af. Een leuk en plezierig gesprek voor jong en oud die weer oude tijden 
laat herleven. Zowel de ouders van Elise als ondergetekende hebben deze avond naar hartenlust tradities van het Kerstfeest uit 
de eigen jeugd opgehaald. Dank jullie wel familie Boerstal en Elise en Oma in het bijzonder!

Augustine van Ree

Elise Boerstal

Het is een bijzondere, en best ook wel een beetje spannende, 
tijd voor de twaalfjarige Elise. Tijdens dit gesprek zit Elise volop 
in	de	voorbereiding	van	haar	Vormsel,	dat	ze	1	december	gaat	
ontvangen. En dan na het Vormsel en Sinterklaas breekt de tijd 
van Kerstmis aan. “Ik vind Kerstmis altijd heel gezellig. Samen 
met familieleden en lekker eten” zegt Elise. “We hebben ook 
een Kerststal en een Kerstboom, die zet ik altijd samen met 
mijn zus, papa en mama op en hij blijft altijd tot na Driekonin-
gen staan. Mijn vader zet hier in Nieuw-Dijk samen met zijn 
broer ook altijd de Kerststal in de kerk op. Dat deden zijn 
vader en opa en de vader van opa ook al. Met het 
opbouwen gaan wij meestal kijken. Je moet 
héél voorzichtig zijn, want het zijn mooie 
beelden die snel kapot kunnen gaan”. 

Elise vertelt dat ze op Kerstavond 
altijd naar de kerk gaan. “Ik zit bij 
het kinderkoor en wij zingen altijd 
met Kerstmis. Mijn moeder zit ook 
bij een koor, die zingen vaak later 
op Kerstavond. En als we dan na 
de kerk allemaal thuis zijn drinken 
we wat en eten we wit brood met 
verse worst”. De vader van Elise 
geeft aan dat dit een traditie is die 
bij hem vandaan komt. “Dat was bij 
ons vroeger thuis al zo” zegt hij. “Op 
Eerste Kerstdag gaan we naar Oma en 
Tweede Kerstdag gaan we naar familie in 
Purmerend”, zegt Elise. “En rond Kerstmis doen 
we thuis met z’n vieren ook een keertje gourmetten”. 

Ook op school viert Elise Kerstmis. Er staat ook een kerstboom 
en een kerststal en er wordt gezamenlijk gegeten in de klas. 
“Dan neemt iedereen wat lekkers van thuis mee en daarna 
gaan we met z’n allen naar de gymzaal. Dan wordt er gezon-
gen of wordt er een toneelstukje gespeeld. Ik ben wel eens 
een engel geweest, maar ook een keer Maria. Toen was er ook 
een echt levend schaap en ezel!”. 

Op school wordt er ook een Kerstmarkt georganiseerd waar 
door de kinderen gemaakte dingetjes worden verkocht voor 
een goed doel. “En ik heb thuis een Adventskalender met 
chocolaatjes. Elke dag mag er dan een hokje open en bij het 
laatste hokje, dat is op Kerstavond,  is er altijd een groter cho-
colaatje en is het de volgende dag Kerstmis!”. 

Oma Boerstal

Na een halfuurtje schuift ook Oma Boerstal aan tafel aan. We 
vragen ook aan haar welk gevoel zij bij Kerstmis heeft. “Kerst-
mis is gezelligheid, een feest van samen zijn. Dat was vroeger 
zo en dat vind ik nu nog steeds” zegt Oma. “Alhoewel het 
vroeger wel heel anders was dan nu, en soms konden we hele-
maal geen Kerst vieren, zoals in de oorlogsjaren”.  Oma verteld 
dat Kerstmis altijd begon met nuchter naar de kerk gaan. 
“Midden in de nacht gingen we dan naar de kerk, om 04.00u 
en je mocht geen slokje water hebben gedronken! Je zorgde 

wel dat je wakker bleef, want stel je voor dat je het zou 
missen. Vroeger had je in de kerk nog  banken-

pacht.	We	waren	met	14	thuis,	dus	gingen	
we allemaal verspreid naar de vieringen. 

Maar soms ook wel eens met meer dan 
drie en dan zaten we dus ook wel eens 

op de plek van een ander” zegt oma 
met een lach op haar gezicht. 

Als iedereen naar de kerk was 
geweest gingen bij het Kerst-
stalletje de kaarsjes aan en was 
er vaak tijd om een spelletje te 
spelen. “We zaten met z’n allen 

in een klein kamertje waar alles 
zich afspeelde” vertelt Oma verder, 

“ongelooflijk dat we daar met z’n 
allen in hebben gepast en dat daar ook 

nog alles gebeurde”. Op Eerste Kerstdag 
werd er uitgebreid gegeten en vaak werd 

er daarvoor zelf een varken geslacht. “En als we 
dan het eten op hadden gingen we naar de kerk om 

de Kerststal te bekijken”. 

“Vroeger moesten we trouwens vóór Kerstmis eerst biechten” 
zegt Oma. “Ook al had je niks te biechten, je moest toch gaan. 
Soms was het best lastig dan maar weer iets te verzinnen. 
Dan kreeg je de opdracht om wat Wees gegroetjes te bid-
den en dan was het weer goed”. Ook Oma geeft aan dat het 
een echte familietraditie is dat de Kerststal in de kerk wordt 
opgebouwd. “Mijn man heeft dat altijd gedaan, zijn vader, zijn 
opa, maar ook weer diens vader en opa. Een echte traditie in 
onze familie!”. 

Oma geeft ons een mooie afsluiting: “Kerstmis is een feest van 
vrede, rust en warmte. De Kerstvieringen in de kerk zijn altijd 
mooi en geven je de gelegenheid om alles weer op een rijtje 
te zetten. Kerstmis is een feest van samen zijn!”.



Kerststal bezoeken en ‘Kindje wiegen’ 
in de kerken van de H. Gabriëlparochie
 Geloofsgemeenschap 1e kerstdag geopend 2e kerstdag geopend

Beek	 12.00	-	18.00	uur	 12.00	-	18.00	uur

	 16.00	Kindje	wiegen

Braamt

Didam	 12.00	-	16.00	uur		 12.00	-16.00	uur

’s-Heerenberg	 09.00	-	16.00	uur		 09.00	-	16.00	uur

Kilder  Geen openstelling  Geen openstelling

Loil  Geen openstelling Geen openstelling

Nieuw-Dijk		 14.00	-	16.00	uur

Nieuw	Wehl		 14.00	-	17.00	uur

	 15.30	uur	Kindje	wiegen

Stokkum		 12.00	-	17.00	uur		 12.00	-	17.00	uur

Wehl		 13.00	-	16.00	uur

Zeddam		 15.30	uur	Kindje	wiegen*	 15.00	uur	Kerstconcert

	 13.30		-	16.30	uur	Bezichtiging	Kerststal

De Kerstperiode breekt weer aan. Dan wordt op 
dinsdag	17	december	de	St.	Pancratiuskerk	ver-
sierd. Leerlingen van de Mariabasisschool komen 
op	donderdag	19	december	kerst	vieren	in	de	kerk,	
aanvangstijd	17.00uur.	Eén	dag	later	op	20	december	
kan	tussen	16.00	en	17.00uur	voedsel	ingeleverd	
worden, dat bij de voedselbank weer uitgedeeld 
wordt aan mensen die het nodig hebben. Beide 
Kerstdagen zal de kerk speciaal geopend zijn om 
naar prachtig versierde kerststal, kerstbomen en de 
‘knikengel’ te komen kijken en dat is meer dan een 
bezoek waard. 

Jubilerend Ettens Mannenkoor 
komt weer naar ‘s-Heerenberg

Op 22 december as. verzorgt het Ettens Mannenkoor 
o.l.v. Nick Moritz om 20.00uur een Kerstconcert in 

de Sint Pancratiuskerk te ‘s-Heerenberg. Het koor hield een goed gevoel over aan het kersconcert van vorig jaar en de prettige 
samenwerking met de organisatie en parochie. Reden te meer om in het jubileumjaar van het Ettens Mannenkoor weer neer te 
strijken in ‘s-Heerenberg. Het Kerstconcert zal voornamelijk in het teken van sfeer en variatie staan. De gebronsde en robuuste 
klanken van het koor, maar ook het intieme geluid van de mannen, smelten samen in de prachtige akoestiek van de Sint Pancra-
tiuskerk. Kaarten kosten € 10,-	per	stuk	(inclusief	koffie/thee	in	de	pauze)	en	zijn	verkrijgbaar	in	‘s-Heerenberg	bij	Slijterij	Bosch,	
Sociëteit de Vriendschap en via www.ettensmannenkoor.nl

Kersttijd in de Emmaus  - 
Pancratiusgeloofsgemeenschap

*	Een	bijeenkomst	van	een	half	uurtje	in	de	St.	Oswalduskerk	rondom	de	prachtige	kerststal	speciaal	voor	de	allerkleinsten.	
Er zal een Kerstverhaaltje voorgelezen worden en we maken muziek met kleine muziekinstrumenten en natuurlijk zingen we 
ook kerstliedjes. We hopen veel peuters en kleuters te kunnen verwelkomen en vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk 
ook van harte welkom.
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Kerstconcert Harmonie 
Kunst na Arbeid

Kerkconcert in 
Martinuskerk te Beek

Op 2e Kerstdag, 26 december zal in de 
St. Oswalduskerk door harmonie KnA weder-
om een concert in kerstsfeer worden verzorgd. 
Ditmaal met gastoptredens van lokale muzi-
kanten, duo Fris van de Droad met muziek in 
eigen streektaal en licht klassieke muziek door 
Pentafonie. De harmonie, onder leiding van 
Boris Jansen, zal naast welbekende kerstliede-
ren ook moderne arrangementen ten gehore 
brengen. U bent van harte uitgenodigd in de 
St. Oswalduskerk te Zeddam. Aanvang om 
15.00	uur	en	de	toegang	is	vrij.	

Op zondag 15 december 2013 zal in de Martinuskerk te Beek een Kerkconcert worden gegeven met medewerking van het 
Ulfts Mannenkoor, het ZKB-koor, het regiokoor Select en het Damesquartet G4. Als solisten zullen te horen zijn Maria Bod, Hans 
Neijenhuis en solisten van het Ulfts Mannenkoor. De aanvang van het concert is om 15.00 uur. Er zal een gevarieerd programma 
ten gehore worden gebracht waaronder Kerk-, Advents- en Kerstmuziek uit diverse landen.

Het Ulfts Mannenkoor staat onder leiding van Piet van der Sanden. De piano- en/of orgelbegeleiding wordt verzorgd door Henk 
Bennink.  Het ZKB-koor, het regiokoor Select en het Damesquartet G4 staan onder leiding van Koos Keurntjes, die ook zorg 
draagt voor de piano- en/of orgelbegeleiding. Muzikale medewerking wordt verleend door Jan Tangelder en Margreet Udink. 
Marian Hageman verzorgt de presentatie. 

Kom genieten, immers muziek brengt licht in de donkere dagen voor kerst!

Kaarten kosten € 7,- en zijn verkrijgbaar bij:
- Cafetaria Heino, St. Jansgildestraat 65a, Beek
-	Kapsalon	Chantal,	St.	Martinusstraat	8,	Beek
-	H.	Neijenhuis,	Petermeisterstraat	17,	Beek
- A.E. Boers, Didamseweg 25, Beek
en voorts, indien nog beschikbaar, bij aanvang van het concert achter in de kerk. 

In de Martinuskerk zijn maximaal 400 plaatsen beschikbaar. Zie ook www.zkb-koor.nl.
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In	de	Loilse	kerk	staat	er	op	Kerstavond	(dinsdag	24	december)	om	19.00	uur	een	gezinsviering	gepland.	Voorganger	in	deze	viering	
is pastor Ben Aarsen. Samen met hem en het team van de Sint Jozefschool borduren we in deze viering verder op het thema ‘Goed 
gehoord!’  Een thema met aandacht voor diegenen die niet gehoord worden. Het kerstkind dat wordt geboren luistert naar klein, 
naar hen die sprakeloos zijn, zodat het voor iedereen lichter wordt op weg naar kerst!

De geboorte van Jezus, een prachtige verhaal, goed om aan elkaar te blijven vertellen. Goed om gehoord te worden!

Samen	hopen	wij	er	een	mooie	viering	van	te	maken!	Iedereen	is	welkom,	aanvang	19.00	uur,	kerstavond,	dinsdag	24	december.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsvieringen Loil

Gezinsviering Loil Kerstavond: 
‘Goed gehoord!’
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Kinder Kerstavond Nieuw-Dijk

Kerstgroepententoonstelling 2013/2014

Kinder Kerstavond Didam
Kerstavond 2013 wordt geen stille nacht.

Deze avond willen we het licht in de gehele 

Gabriëlparochie verspreiden. We hopen dat alle 

kinderen vanaf 2 jaar naar deze speciale korte 

viering komen.

Zou je de ster mooi willen versieren en mee 

willen nemen naar de kerk? Deze ster mag je dan 

ophangen in de kerstboom in de kerk. Met veel 

kinderen bij elkaar en het jeugdorkest Step Up 

maken we er samen een mooie viering van.

Tot dinsdag 24 december

om 17 uur beginnen we 

in de Mariakerk in Didam. 

Groetjes van de werkgroep

Petra, Carmen, Mariska, Annemay en Aukje

Contact: rubencarmen@kpnmail.nl

Hallo jongens en meisjes,

Op dinsdag 24 december a.s. vieren we Kerstavond, waar we stil staan bij het verhaal over de 
geboorte	van	het	kindje	Jezus.	Vieren	jullie	met	ons	mee?	Kom	dan	om	17.00	uur	naar	de	
Antoniuskerk in Nieuw-Dijk. Het wordt een gezellige viering met kaarsjes, liedjes en iets 
lekkers. De toneelgroep Nieuw Leven laat een kerstverhaal zien. Je kunt dan ook even naar 
de mooie kerststal kijken. We hopen dat jullie allemaal komen. Misschien leuk om te weten: 
Voorafgaand aan de viering zal de toneelgroep ook al een kerstverhaal laten zien.

	  

Op	vrijdag	6	december	opent	het	museum	weer	de	deuren	om	tot	en	met	12	januari	2014	wederom	honderden	mooie	kerst-
groepen, waarvan u de meeste nog niet eerder hebt kunnen zien, in de speciaal in kerstsfeer gehulde kerk te bewonderen. Dit 
jaar is het de beurt voor Annie Gengler uit Almelo en Tineke Winkels uit Capelle aan den IJssel om de mooiste groepen uit hun 
uitgebreide collectie voor de bezoekers uit te stallen. Ook zij zijn lid van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, waarvan le-

den ieder jaar op diverse locaties hun verzameling willen laten zien en waar kan dit nu 
beter dan in ons kerkgebouw! Ook van enkele andere particulieren en uit onze eigen 
verzameling laten wij natuurlijk weer mooie groepen zien, waaronder de Cuypersgroep 
die bij onze kerk hoort. Dit jaar wordt deze Cuypersgroep weer opgebouwd in de oor-
spronkelijke ‘grot’- Laat u met uw gezin of vrienden verrassen en geniet eerst van het 
kerstklankbeeld en daarna van deze heel bijzondere tentoonstelling. Let u wel goed op 
de openingstijden! 

Openingstijden: De kersttentoonstelling is open op elke vrijdag, zaterdag en zondag 
van	6	december	2013	tot	en	met	12	januari	2014.	Met	uitzondering	van	1ste	Kerstdag	
en Nieuwjaarsdag is het museum bovendien geopend van maandag tot en met don-
derdag	tussen	23	december	2013	en	9	januari	2014,	telkens	van	11.00	tot	17.00	uur.	

Adres:	Ruurloseweg	101,	7251	LD	Kranenburg-Vorden.	Telefoon:	0575	–	55	64	88		(tijdens	openingsuren).	
Meer info:www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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De dokter komt naar je toe in Togo!
Zoals u in de vorige Gabriël hebt kunnen lezen hebben 
we, in onze parochie, dit jaar gekozen voor een project 
in Togo. De meeste mensen leven daar onder de armoe-
degrens. De gezondheid van de kinderen is daardoor 
kwetsbaar. Een schoolartsenproject is daar gestart en 
het consultatiebureau wil de zorg aan de schoolkinde-
ren	verder	uitbreiden.	Zij	vragen	onze	hulp.	Op	14	en	15	
december a.s. wordt daarvoor gecollecteerd tijdens de 
vieringen in onze kerken. Van harte aanbevolen!!

Werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
Didam/Loil en Nieuw Dijk

Adventsactie 2013 	  

Bij de kerk gingen we verzamelen, en daarna gingen we 
richting Deventer rijden. Toen we daar aan kwamen moesten 
we eerst omkleden, Maar Jan was de zwembroek vergeten. 
We kozen een plekje en daarna gingen we gelijk het zwembad 
in duiken, er waren heel veel glijbanen en er was een wildwa-
terbaan en daar zijn we ongeveer wel 25x van af geweest, de 
glijbaan was leuk maar wel pijnlijk en er was ook een hele stijle 
glijbaan en er was ook een gewone glijbaan. En een stroming 
en bij de stroming ging  je naar buiten en we deden wie zo 
lang mogelijk aan de kant kon zitten. We hebben daar ook nog 
een	lekker	broodje	gegeten.	Rond	half	3	gingen	we	er	uit	en	
toen moesten we weer omkleden. En daarna zijn weer op de 
terug reis gegaan. We gingen daarna eten in Zevenaar bij het 
pleintje in een cafetaria met restaurant. Daarna gingen weer 
verder met de terug reis en  toen kwamen we bij onze Loilse  
kerk uit en gingen we daar nog even daar naar binnen. En 
ten slotte hebben we afscheid genomen van Isa en Dena. En 
daarna gingen we naar huis.
Bedankt Jan, Joke, Jeroen.

Van Isa, Dena, Sam, Rik, Bart, Twan, Maud

Misdienaarsuitje Loil 2013

Bericht van Caritas
Het is een jaarlijks terugkerend gebeuren dat Caritas Didam rond Kerstmis een attentie verzorgt voor ouderen, zieken en al-
leenstaanden. Een pakketje, gevuld met het goede dat onze aarde te bieden heeft, vergezeld van een kerstwens. Dit is steeds 
met veel toewijding verzorgd door een grote groep vrijwilligers. De goede wensen worden altijd van harte ontvangen, ook de 
pakketjes, maar een groeiend aantal ontvangers geeft aan dat het pakketje wel aan minder bedeelden geschonken mag worden. 
Daarnaast merkt Caritas Didam dat er steeds meer beroep op haar wordt gedaan door mensen die daadwerkelijk in nood zitten. 
Door de PCI (Parochiële Caritas Instelling), waar de Caritasgroep Didam toe behoort, is aangegeven dat door de stijgende vraag 
om hulp de Caritas zich tot haar eigenlijke kerntaken moet beperken en dat is helpen waar echt nood is. Daarom heeft Caritas 
Didam besloten om met ingang van dit jaar geen kerstattenties meer te verstrekken.

Caritas Didam

	  



Met de VNB-Lance 
We	gaan	in	2014	wederom	naar	Lourdes	met	een	aangepaste	Lance-bus	en	wel	van	15	tot	23	mei	2014.	Het	is	een	bus	die	aange-
past is voor mensen met een beperking. Deze reis is bedoeld voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn of een lichte ondersteuning 
nodig hebben. Wij zorgen er weer voor dat er vrijwilligers meegaan evenals een arts en verpleegkundigen. Ook gaat er iemand van 
ons pastorale team mee. Uiteraard kunnen met deze bus ook gezonde pelgrims mee, en ook pelgrims van buiten onze parochie zijn 
van harte welkom.

Met het vliegtuig
Net	zoals	afgelopen	jaren	willen	we	ook	in	2014	weer	een	vliegreis	naar	Lourdes	aanbieden	en	wel	van	22	tot	27	september	2014.	
Onze eigen pastor gaat weer mee en we verblijven in Lourdes in een hotel. Iedereen kan mee, ook diegene die voor korte of langere 
afstanden gebruik maken van een rolstoel. Als je in Lourdes gebruik wilt maken van een rolstoel mag je zelf iemand vragen om met 
je mee te gaan om te duwen. Heb je daar niemand voor dan zorgen wij voor een rolstoelduwer.

Het was dit jaar, net zoals voorgaande jaren weer heel bijzonder en mooi om gezamenlijk als parochie zo’n bedevaart mee te maken. 
Parochianen van de H.Gabriël zijn van harte uitgenodigd om deze bijzondere reis met ons mee te maken. Natuurlijk kunnen ook 
mensen uit omliggende plaatsen mee naar Lourdes.

Voor meer informatie en opgeven van beide reizen kunt U terecht bij:
Pastor Ben Aarsen b.aarsen@parochiegabriel.nl 
Riet Visser Didam, c.p. parochie H.Gabriël, VNB reizen.
0316	–	22	33	98	of	e-mail	rietvisser@chello.nl

Nu	wij,	de	werkgroep	Mariavieringen,	terugblikken	op	de	vieringen	van	oktober	2013,	is	het	alweer	bijna	half	november.	De	reacties	
die wij van u allen mochten ontvangen, waren alleen maar positief. Ook de koren gaven ons het gevoel goed betrokken te zijn ge-
weest bij deze vieringen. Het was fijn om velen van u te mogen ontmoeten. Dit geeft ons veel inspiratie om ons straks in het nieuwe 
jaar weer in te zetten voor een aantal mooie vieringen in de meimaand.

Het thema ‘Maria, mantel van zorg’ is in alle vieringen goed tot zijn recht gekomen.

Onderstaand gebed is speciaal voor allen die zorg dragen voor....

God, 
Geef ze een teken
Laat ze weten
dat ze niet alleen staan daar.
Wees hen nabij die zich geroepen voelen 
om zorg te dragen voor hun medemens.
Wees voor hen een stem om van te hopen,
een kracht om uit te putten en
een liefde om van te leven.
En dit gisteren, vandaag, morgen en overmorgen.
Amen

Afgelopen	vrijdag	1	november	hebben	we	de	St.	Maartenviering	gehouden	in	Nieuw-Dijk	in	de	Antoniuskerk.	Voorafgaand	hebben	
we i.s.m. de trommelaars van de schutterij en stichting Jeugdwerk Nieuw-Dijk een rondgang door Nieuw-Dijk gelopen. De straten 
waren allemaal mooi aangekleed door de bewoners met lantaarns, fakkels e.d. Onderweg werden we verrast met iets lekkers. In 
de kerk hebben we geluisterd naar de verhalen over st. Maarten. De kinderen mochten op het priesterkoor komen zitten  om goed 
naar het verhaal te kunnen luisteren. Na de viering stond er voor iedereen iets lekkers op het kerkplein, waar we nog even gezellig 
konden samenzijn en napraten.
Met vriendelijke groet,

Esmée Derksen, Werkgroep gezinsvieringen Nieuw-Dijk

Met de H. Gabriëlparochie 
naar Lourdes

Terugblik Mariavieringen 

St. Maarten in Nieuw-Dijk
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Familieberichten
Beek, Didam, Loil 
en Nieuw-Dijk
tot 15 november 2013
Gedoopt
Milan	van	Emden,	Ten	Renske	9
Job	Besselink,	Deelhorstweg	10
Thijs Nas, Past. van Angerenstraat 47
Lien	Duis,	Steenstraat	17
Luuk	Salemink,	Bosstraat	15
Giel	Mom,	Rekken	weg	9
Ziva Ouwersloot, Zuivelstraat 4
Kyano- Mylan Heppen, Houtwal 5
Dylano	Stienissen,	Muizenbergstraat	14
Ties	Peters,	Doesburgseweg	19
Sem	Peters,	Doesburgseweg	19
Feline Kooij, Mr. JM Kempenaarsingel 
Liz Geurds, Kloosterstraat 5a 
Siem Duis, Fuukweg 7

Getrouwd
Jeffrey Seijen en Anne Aaldering

Overleden
Beek
Bernard	Vonk		89	jr.,	Didamseweg	39
Theo	Berndsen		67	jr.,	Liemersweg	15

Didam
Annie	Groenenstijn-	Jansen	89	jr.,	Sperwerstraat	16
Piet Dekkers  72 jr., De Eik
Bertus	Reuling		78	jr.,	Dijksestraat	28a
Mie	Driessen-	Visser	93	jr.,	Meulenvelden
Theo	Godschalk		65	jr.,	Greffelkampseweg	9
Tonny	Willemsen-	Aaldering		81	jr.,	Geldershof	Dieren
Ben	Kupers		88	jr.,	De	Liemerije	Zevenaar	(v.h.	Komweg	60)
Bennie	Sanders		88	jr.,	Lieve	Vrouweplein	11
Harrie	Peters		80	jr.,	Oude	Maatsestraat	5
Marie	Wieskamp-	de	Reus		92	jr.,	Waverlo	18
Esther	Scheerder		26	jr.,	Gladiolenstraat	1a
Thea	Hendriksen-	Teunissen		88	jr.,	Lobede	Tolkamer

Loil
Dien	Roosendaal-	Peters		83	jr.,	Waverlo	24

Nieuw-Dijk
Lena	Baakman-	Wichers		96	jr.,	Schoolstraat	5-03
Ria	Keuben-	Ruyling		73	jr.,	Liemersweg	15
Hammie	Kupper		82	jr.,	Oude	Beekseweg	61

	  
	  

Geboren

“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons geschonken, 
……”, Zo begint de profeet Jesaja  zijn toekomstver-
wachting	rond	het	jaar	700	v.Chr.	(	Jesaja	9.5	).	We	zien	
hier dus dat het joodse volk eeuwenlang reikhalzend 
heeft uitgezien naar de komst van de Messias ofwel de 
Verlosser. Ook vandaag de dag zien veel ouders met 
spanning, maar ook met verwachting uit naar de ge-
boorte van hun kind. Maar tegelijkertijd zien we ook iets 
anders. In deze tijd van crisis wil de politiek gaan bezui-
nigen op uitgaven die te maken hebben met kinderen, 
zoals onderwijs, de kinderopvang en de kinderbijslag. 
Gelukkig is dat onder druk enigszins bijgesteld maar het 
is toch een teken van onze tijd. Nu de individualisering 
alsmaar voortschrijdt horen we ook nog wel eens het ge-
luid dat wie kinderen wil, daar ook zelf maar voor moet 
betalen! Ja, we zijn echt wel een beetje de weg kwijt. Het 
lijkt er op dat de economische malaise gaat leiden tot 
een dramatische kortzichtigheid in ons denken. Immers 
voor het voortbestaan van de mensheid en de verbe-
tering van de wereld op termijn is het nodig dat er een 
nieuwe generatie zal opgroeien die het straks van ons 
overneemt. We zouden daarom, los van het gegeven of 
we zelf kinderen hebben of niet, gelukkig moeten zijn 
met ieder kind dat in onze mensengemeenschap wordt 
geboren. Elk kind, met zijn eigen aanleg en kundighe-
den, zal ons straks verder kunnen helpen en er voor zor-
gen dat er een toekomst is. Laten we daarom wat verder 
vooruitkijken en het crisisdenken dat ons nu soms teveel 
beheerst, achter ons laten. Met deze zienswijze kunnen 
we voortaan elk kind, dat geboren wordt, begroeten als 
ware het een kerstkind.

Alle lezers wens ik hierbij hele fijne kerstdagen en een 
goede jaarwisseling. Dat het u allen goed mag gaan in 
2014.

Groeten,
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ROOSTER VIERINGEN Kerstmis 2013,  cluster 1  
     
DATUM ’S-HEERENBERG / LENGEL STOKKUM ZEDDAM
2013 Geloofsgemeenschap Emmaus – Pancratius Geloofsgemeenschap St. Suitbertus Geloofsgemeenschap St. Oswaldus 
  
24.12 17.00	gebedsviering	 -----	 17.00	gebedsviering
Kerstavond   Jeugdkoor 
kleutervieringen
   
Kerstavond		 19.00	Eucharistieviering	 19.00	Communieviering	
                    Pastoor Jansen  Kinderviering  
																				 Pancratiuskoor		 Diaken	Hendriksen		 23.00	Eucharistieviering
  Kinderkoor Pastoor Jansen
	 	 21.30	Eucharistieviering	 Dames	en	Herenkoor
  Pastor Nollen 
  For Joy
 
25.12	 09.30	Communieviering	 10.30	Eucharistieviering	 11.00	Communieviering
Kerstmis  Diaken Reuling Pastor Nollen Diaken Reuling
 Pancratiuskoor Familiekoor Seegers Weerklank 

26.12	 -----	 10.30	Eucharistieviering	 15.00	Kerstconcert
2de Kerstdag   Pastor Nollen Harmonie Kunst na Arbeid
   
28.12	 -----	 19.00	Eucharistieviering	 -----
Zaterdag   Pastor Nollen 

29.12	 09.30	Eucharistieviering	 10.30	Eucharistieviering	 11.00	Eucharistieviering
Zondag  Pastor Aarsen Pastor Nollen Vicaris Pauw
 Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor

31.12	 19.00	gebedsviering	 19.00	gebedsviering	 19.00	gebedsviering
Oudjaar   Werkgroep  Pastor Nollen Past.werkster Dijkman
 Pancratiuskoor  en werkgroep
   Dames en Herenkoor

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

04.01	 -----	 19.00	Eucharistieviering	 -----
Zaterdag   Pastor Aarsen 

05.01	 09.30	communieviering	 10.30	Eucharistieviering	 11.00	Eucharistieviering
Zondag  Past.werkster Dijkman Pastor Nollen Pastor Aarsen
 Pancratiuskoor  Dames en Herenkoor 
    

Bezinningsmiddag op een nieuwe locatie
Op	woensdagmiddag	15	januari	2014	wordt	een	bezinningsmiddag	georganiseerd	voor	senioren	van	cluster	1	(Stokkum,	
Zeddam en ‘s-Heerenberg) in het verzorgingshuis Sydehem te Zeddam. Vorig jaar vond dit nog plaats in de Emmauskerk te 
’s-Heerenberg. Nu deze niet meer beschikbaar is, hebben we een nieuwe locatie gezocht. Daarnaast is op vele verzoek, 
de bezinningsmiddag verplaatst van de maand december naar de maand januari, aangezien dan al meerdere activiteiten 
voor ouderen georganiseerd werden door bijvoorbeeld de  Zonnebloem, Seniorencontact, enz. Januari daarentegen was 
juist zo’n stille maand.  
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ROOSTER VIERINGEN  Kerstmis 2013,  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
    
21.12 ----- ----- ----- -----
Zaterdag     

22.12 	 11.00	Eucharistieviering	 -----	 -----	 11.00	Eucharistieviering
Zondag     Em. deken Hendriksen    Pastoor Jansen
 Mariakoor    Gemengd koor

24.12	 17.00	Gebedsviering		 -----	 17.00	Gebedsviering	 17.00	Gebedsviering
Kerstavond Werkgroep   Werkgroep Werkgroep
kleutervieringen Jeugdorkest Step up  Sam Sam  Eigenwijz 

Kerstavond 	 19.00	Eucharistieviering	 19.00	Eucharistieviering	 19.00	Communieviering	 19.00	Communieviering
                    Em. deken Hendriksen  Pastor Aarsen Diaken Reuling Past. werkster Dijkman
                    Dameskoor Martinus  Singing Kids Vocaal  Gemengd koor
    
	 21.00	Eucharistieviering	 22.00	Gebedsviering	 	
 Pastoor Jansen Werkgroep   
 Different Generations Sjanté  

25.12	 11.00	Eucharistieviering	 09.30	Eucharistieviering	 09.30	Eucharistieviering	 11.00	Eucharistieviering
Kerstmis  Pastoor Jansen Pastoor Jansen Em. deken van Merm Em. deken Hendriksen
 Mariakoor  Gemengd koor  Gemengd koor
    
  Gemengd koor  

26.12	 10.00	Communieviering	 -----	 -----	 10.00	Eucharistieviering
2de Kerstdag  Diaken Reuling   Pastor Aarsen
 De Club    Harmonie Volharding

28.12	 -----	 -----	 19.00	Eucharistieviering	 -----
Zaterdag    Pastoor Jansen 
   Sam Sam 

29.12	 11.00	Eucharistieviering	 -----	 	 11.00	Communieviering
Zondag  Pastoor Jansen   W. Kluitman
 Dameskoor Martinus   Gemengd koor 

31.12	 09.00	Eucharistieviering	 19.00	Gebedsviering	 19.00	Gebedsviering	 -----
Oudjaar   Pastoor Jansen Werkgroep Pastor Aarsen en Werkgroep 
    
	 19.00	Gebedsviering		 	 	
 Werkgroep   Gemengd koor 
 Mariakoor  Gemengd koor  

01.01	 11.00	Eucharistieviering	 -----	 -----	 -----
Nieuwjaar  Pastor Aarsen   
 Herenkoor Martinus   

04.01 ----- ----- ----- -----
Zaterdag     

05.01	 11.00	Eucharistieviering	 -----	 11.00	Communieviering	 11.00	Communieviering
Zondag  Pastoor Jansen  Diaken Feijen Past. werkster Dijkman
 Herenkoor Martinus   Kinderkoor  

Is Christus dan verdeeld? 

Zondag	19	januari	2014	om	10.00	uur	wordt	de	gebedsweek	voor	de	eenheid	van	de	kerken	gevierd	met	een	oecumenische	
dienst in de protestantse kerk in Didam. Voorganger is Ds. Annette Melzer, het oecumenisch koor zal meewerken. Het materiaal  
is deze keer aangeleverd door de kerken uit Canada. We zullen bidden naar de vier windstreken, zoals de inheemse volkeren 
aldaar. In de vredeswens lichten we elkaar op:  “Je bent een gave van God”. Intenties voor de voorbeden kunnen bij binnenkomst 
op een briefje worden geschreven. In de liederen zoeken wij onze eenheid:  één zijn in verscheidenheid! 

Namens de taakgroep oecumene:  Wim Locher

Oecumenische  gebedsdienst  voor de eenheid
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ROOSTER VIERINGEN Kerstmis 2013, 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
    
24.12	 	 19.00	Gezinsviering	 17.00	Gebedsviering	 17.00	Gebedsviering	
Kerstavond  Kitiki en Herenkoor Kinderkoor  
kleutervieringen    

Kerstavond 	 21.00	Eucharistieviering	 -----	 21.00	Eucharistieviering	 21.00	Communieviering
                    Pater de Vreeze en  Em. Deken v. Merm Diaken Reuling
                    Diaken Feijen   Dames en Herenkoor One More Voice
 Cantorij    

25.12	 10.30	Eucharistieviering	 09.30	Communieviering		 09.30	Communieviering		 09.30	Eucharistieviering
Kerstmis  Pater de Vreeze Em. past. werkster  Past. werkster Dijkman Pastor Aarsen
 ’t Ni-je Geluud Th. Berendsen  Drumfanfare  Parochiekoor 
  Opleidingsorkest 
  Muziekver. St. Jan en   
  Dames en Herenkoor  

26.12	 10.30	Eucharistieviering	 10.00	Eucharistieviering	 -----	 -----
2de Kerstdag  Pater de Vreeze Pastoor Jansen  
  One More Voice  

28.12	 17.30	Eucharistieviering	 19.00	Eucharistieviering	 -----	 -----
Zaterdag  Pastoor Jansen Pastor Aarsen  
  Dames en Herenkoor  

29.12	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
Zondag  Pater de Vreeze   Pastoor Jansen
    Parochiekoor

31.12	 19.00	gebedsviering	 19.00	gebedsviering		 19.00	gebedsviering		 19.00	gebedsviering	
Oudjaar   Pater de Vreeze Diaken Reuling en Pastoor Jansen en Werkgroep 
  Werkgroep  Werkgroep  One More Voice
  Dames en Herenkoor Jongerenkoor  

01.01	 -----	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
Nieuwjaar     Pastoor Jansen
    Parochiekoor

04.01	 17.30	Eucharistieviering	 -----	 19.00	Communieviering		 -----
Zaterdag  Pastoor Jansen  Past. werkster Dijkman 
    
05.01	 09.30	Eucharistieviering	 -----	 -----	 09.30	Eucharistieviering
Zondag  Pater de Vreeze   Pastoor Jansen
    
    

Verschijningsdata 
Samen Onderweg en De Gabriël 2014
 Editie 2014 Inleveren kopij Verschijningsdatum

Samen	Onderweg	nr.	123		 17.01.2014		 05.02.2014

De	Gabriël	jrg.	4,	nr.	1		 07.03.2014		 09.04.2014

Samen	Onderweg	nr.	124		 02.05.2014		 21.05.2014

De	Gabriël	jrg.	4,	nr.	2		 30.05.2014		 02.07.2014

Samen	Onderweg	nr.	125		 22.08.2014	 10.09.2014

De	Gabriel	jrg.	4,	nr.	3		 19.09.2014		 22.10.2014

De	Gabriel	jrg.	4,	nr.	4		 07.11.2014		 10.12.2014

Oudjaar
Met het licht dat wij aangestoken hebben in de vieringen voor de Mantelzorgers willen wij verder gaan richting oudjaar met de 
traditionele oudejaarsvieringen. Ook in deze vieringen met als thema: ‘Vertrouwen in de toekomst’ zal dát licht centraal staan. Via 
de geloofsgemeenschappen zult u op de hoogte worden gehouden van deze vieringen en het vieringenrooster kunt u lezen hoe 
de aanvangstijden zijn. Wij hebben weer veel plezier beleefd aan het samenstellen van de vieringen en wij wensen u allen een Zalig 
Kerstfeest en alle goeds voor het Nieuwe Jaar.

Werkgroep Maria- en Oudjaarvieringen:
Josephien van der Aart, Wilma Beursken, Carla Krechting, Marian Scholten, pastor Aarsen



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.


