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Eén parochie,
11 geloofsgemeenschappen



Voorwoord 

Anders Vieren

Rond allerzielen is het vaak tijd om even stil te zijn in je zelf. Ik zelf doe dat het 
liefste buiten in de natuur. In een bos, in de uiterwaarden of, zeker in die dagen, op 
een begraafplaats. Plekken waar je veel bomen ziet. Vaak vraag ik me dan af wat 
deze boom allemaal heeft meegemaakt. Vroeger werd er bij ons thuis wel gezegd; 
“boompje groot, plantertje dood”. Maar zo is het natuurlijk wel. Bomen overleven 
ons over het algemeen. En stelt u zich dan eens voor als bomen konden praten. 
Wat voor een verhalen zouden zij dan hebben? 

Verhalen van geluk, van verliefde stelletjes die een hart in de boomstam krassen, 
van gevechten en oorlog met kogelgaten als herinnering, van spelende kinderen 
die verstoppertjes spelen en van verdriet en eenzaamheid op een begraafplaats. 
De boom die daar staat ziet alle leeftijden aan zich voorbij komen.  En het enige wat 
deze boom kan doen is zijn takken als een troostend gebaar uitstrekken over de 
nabestaanden en de overledenen. 

Maar ook een boom heeft niet het eeuwige leven. Dan stopt ook zijn verhaal en 
verdwijnt hij uit het zicht. Voor een beukenboom op de begraafplaats in Wehl is dit 
moment ook aangekomen. Niet lang meer zal hij zijn plek achter de kapel innemen. 
Zal hij niet meer die blik vangen van iemand die dromend op de begraafplaats 
mooie herinneringen ophaalt. Als bomen toch eens konden praten…. 

Augustine van Ree  

Beste mensen,

Sinds 2 februari 2011 kent elke parochie in ons bisdom  een Eucharistisch centrum.  
In onze parochie H. Gabriël is dat de Mariakerk te  Didam. In deze kerk wordt, zon-
der uitzondering, elke zondag de H. Eucharistie gevierd. 

Zaterdagavond 19.00 uur Didam
Tot op heden kende de geloofsgemeenschap van Didam op zaterdagavond, per 
maand, twee vieringen. Soms waren dat Woord- en Communievieringen, soms 
gebedsvieringen waarin geen communie werd uitgereikt. Per 1 januari 2015 gaat er 
iets veranderen. Dan zijn deze twee vieringen, vieringen waarin géén communie zal 
worden uitgereikt. Maar we blijven wel vieren! Op een andere manier. 
We gaan Anders Vieren. 

De eerste zaterdag gaan we een gezongen Vespers (Avondgebed)  houden. Deze 
viering kent een vaste orde van dienst. De tweede zaterdag bestaat er de mogelijk-
heid om buiten een vaste orde van dienst een viering te verzorgen. 
In beide vieringen kunnen, en gaan, zowel pastores als vrijwilligers voor. Het 
pastoraal team is op dit moment bezig om vrijwilligers en koren tijdens een aantal 
toerustingavonden  voor te bereiden om deze vieringen gestalte te geven. Een hele 
uitdaging. 

Volkomen nieuw?
Dat is het eigenlijk niet. We kennen in onze traditie deze vorm van vieren eigenlijk 
al heel lang. Het bidden van de kruisweg, de rozenkrans, het lof, de avondwake, de 
oecumenische vieringen, de Taize vieringen, de Martinusviering, de themavieringen 
van DG, de Kinderviering op kerstavond, Mariavieringen. 

Anders vieren in de H. Gabriël
Als pastoraal team proberen we ook andere werkgroepen in de parochie van 
H. Gabriël te motiveren om op zaterdagavond hun (samengestelde) woord viering 
te verzorgen in de Mariakerk te Didam. Zo kan de zaterdagavond in Didam vanaf 
1 januari een kleurrijk pallet worden van Anders Vieren.

Hartelijke groet,
Pastoraal team van de H. Gabriël parochie 

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)

2										De	Gabriël			•		Oktober	2014

Per 1 januari  2015 zaterdagavond in Mariakerk te Didam 19.00 uur 
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Allerheiligen en Allerzielen
Hoog boven Rio staat Hij er, met uitgestrekte armen, Jezus. 
Al vele malen in beeld gebracht, zeker bij bijzondere gebeur-
tenissen in Brazilië. Prominent bij de Wereld Jongeren Dagen, 
bij het WK voetbal ontbreekt dat beeld ook niet en ook bij de 
Olympische Spelen van 2016 zal dat beeld prominent te zien 
zijn. Jezus met uitgestrekte, uitnodigende armen. Ik moet den-
ken aan vroeger, mijn vader op de hurken, de armen wijd en ik, 
als kleuter, hoor hem zeggen: “Wie komt er in mijn huisje?” En 
natuurlijk probeer ik zo snel mogelijk bij hem te zijn.  Bij hem 
ben ik veilig en voel ik dat hij van me houdt en niets anders 
dan alleen het goede voor mij wil. Dat warme gevoel van liefde 
heeft mij gelukkig niet verlaten, ook al is mijn vader nu al bijna 
17 jaar geleden gestorven en ik de kleuterleeftijd al bijna 60 
jaar achter me heb. 

Gedenken en vieren horen voor mijn gevoel bij elkaar. We 
vieren onze verjaardag, de trouwdag, een jubileum op het 
werk en dragen ons steentje bij op een feest van familie en 
vrienden. Die bijeenkomsten roepen meestal verhalen op. Op 
een goeie manier halen we ‘ouwe koeien’ uit de sloot en genie-
ten van de belevenissen van toen. Het feestvarken staat in de 
schijnwerpers en mag die dag (soms tegen eigen wil in, “moet 
dat nu allemaal?”) stralen. 

Op 1 november zetten we ook mensen in de schijnwerpers. De 
heiligen / voorbeelden die op de een of andere manier niet op 
de grote heiligenkalender staan, maar juist in het kleine, in het 
leven van ons hun sporen nagelaten hebben. Van hen zeggen 
we vaak “Als die niet in hemel is, dan komt er niemand”. In het 
boek Openbaring horen we van die menigte die niemand tel-
len kan. Ze hebben hun kleren witgewassen en stralen. Uit elke 
stam zijn ze afkomstig. Hun verjaardag vieren we die dag. Slin-
gers hangen we niet op. De vlag steken we niet uit. Ja, vroeger 
was het een doordeweekse zondag, maar tegenwoordig…?

Ik heb me voorgenomen om nu eens geen kaarsje bij mijn 
heilige te zetten, maar een grote bos bloemen in huis te halen. 

Ik ga er een kaart bij leggen en schrijf er de namen op van hen 
die mij HEILIG zijn. Gave mensen die ik die dag wil eren, naast 
alle die anderen. Dankbaar gedenk ik mijn pa en ma, mijn zus, 
Ali, pastoor Bernard, José, Rene en…………. Het zal een hele 
lijst worden, denk ik. En ik dank God dat ze in mijn leven een 
rol speelden. Allerheiligen een mooie feestdag? ’t Is maar net 
wat je ervan maakt. Die dag van verbondenheid mag ik vieren 
rond de tafel van de Heer; Eucharistie, dankbaar vieren en de 
verbondenheid bij uitstek weer voelen.

De dag daarna mag dan ingetogen zijn, omdat er ook gemis 
is. Want de lege plek die er kwam in het leven bij het afscheid 
van een dierbare is groot, op momenten zo prominent en dat 
doet zeer. Want waarom moest dat nu al…? Nee, woorden 
zijn er niet, of totaal overbodig. En twijfel overmand ons. Als 
Jezus hoort dat zijn vriend Lazarus gestorven is, overmand het 
verdriet hem ook. Hij heeft tijd nodig  om te beseffen wat Hij 
moet doen.
En na een paar dagen durft hij de ontmoeting met de zussen 
van Lazarus aan. “Als je hier geweest was” zeggen de zussen 
Hem, “dan was het wellicht niet gebeurd”. Wie gelooft, zegt 
Jezus, die leeft eeuwig.

Troost? In ieder geval wel het begin van blijvende verbonden-
heid. Over de grens van leven heen, mogen we Leven voelen. 
Mooi gezegd, maar….. Nee, ook deze dag geen slingers, maar 
een lichtje voor al die dierbaren die we zo missen. Omdat het 
licht en de warmte van het kaarsje veel verder gaan dan dat 
we kunnen voelen en zien. Over de grens van de dood heen, 
durven we ons verdriet bij Jezus neer te leggen en net als de 
zussen van Lazarus bidden en smeken om zijn medeleven, 
medelijden en zijn nabijheid in ons die achterblijven.
Pas dan kunnen we hopelijk ook die dag dankbaar gedenken.

Ik wens ons allen inspirerende en waardevolle dagen toe.

Pastor Ben Aarsen

Ondanks dat de operatie in juli goed is verlopen en de knie een stuk stabieler is, blijft de gezondheid van pastor Aarsen een 
belangrijk aandachtspunt. In goed overleg is daarom besloten, om de taken van Ben Aarsen in overeenstemming te bren-
gen met zijn inzetbaarheid. We zullen u zo spoedig mogelijk laten weten welke gevolgen dit met zich meebrengt.

Pastoraal team en bestuur

Verminderde inzetbaarheid Ben Aarsen
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De Gabriël raakt je
Zondag 28 september vierde de parochie Gabriël de zogenaamde Gabriëldag vernoemd naar de aartsengel Gabriël. Een mooie, 
zonnige en gezellige dag begon met de fietstocht vanuit ’s-Heerenberg via tussenliggende plaatsen vanuit de geloofsgemeen-
schap richting Didam. Een fietstocht waaraan zo’n 60 parochianen, van jong tot oud, hebben meegedaan. Eindpunt Didam waar, 
voorafgaand aan de viering, een bakkie koffie klaar stond. 

Vele parochianen waren naar de kerk in Didam gekomen om samen met de fietsers en het voltallige pastoraal team de eucharis-
tie te vieren. Een mooi samen zijn waarbij ook met name de jongeren van de KJ Actief groep een rol vervulden. Samen vormen 
wij een parochie, samen kunnen wij kerk zijn. Jong en oud en vanuit alle 11 de geloofsgemeenschappen.  Het geloof, de kerk, 
raakt ons en dat schept een gezamenlijk band. Dit werd nog versterkt door de ‘kerkspelen’ die na afloop in de kerk in groepjes 
werden gespeeld. Onder leiding van de KJ Actief jongeren ging men in groepjes de vijf verschillende kerkspelen af. Van een 
rebus tot de invulling van het kerkelijk jaar en natuurlijk onze kennis over onze eigen parochie en de geloofsgemeenschappen. 

De Gabriëldag werd afgesloten met het bekend maken van het winnend groepje onder het genot van een broodje en een 
drankje. Een geslaagde dag samen kerk zijn. Jong en oud, vanuit alle geloofsgemeenschappen. De Gabriël raakt je!

Wilt u meer foto’s bekijken van de Gabriëldag? Kijk op www.parochiegabriel.nl
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Adventsactie 2014

Terugkoppeling  Vastenaktie 2014  

Een veilig thuis in de grote stad
Bolivia is al jarenlang een van de armste landen van Zuid-Amerika. Veel mensen hoopten in de grote steden werk te kunnen vin-
den, maar ze kwamen bedrogen uit. De meesten zijn in de sloppenwijken beland en weggezakt in armoede en alcoholisme. Veel 
kinderen worden door hun alcoholistische ouders verwaarloosd of mishandeld; ze belanden uiteindelijk vaak op straat. Alleen al 
in de stad Cochabamba gaat het om circa 1.500 kinderen.

Pater Theo Raaijmakers trekt zich het lot aan van de straatkinderen in Cochabamba. Hij is directeur van twee huizen: Casa Ana 
Maria	en	Casa	Jerusalén.	Deze	huizen	bieden	meer	dan	55	jongeren	tussen	de	14	en	de	24	jaar	een	veilig	thuis.	Pater	Theo	leert	
hen ook op eigen benen te staan. Daarom moeten de jongeren studeren, werken én geld sparen voor hun toekomst. De jonge-
ren die geld verdienen, dragen ook bij aan de onkosten van het huis. Zo ontwikkelen ze financiële verantwoordelijkheid. 

Pater Theo en zijn vrijwilligers hebben al veel jongeren kunnen opvangen en op weg geholpen. Edgar bijvoorbeeld, leefde op 
straat en verdiende geld als schoenpoetser. Inmiddels is hij tandarts. David leefde jarenlang op straat; nu volgt hij een studie 
fysiotherapie. En zo zijn er tientallen verhalen. Pater Theo wil echter vooruit kijken en nog meer kinderen en jongeren opvangen. 
Het Evangelie betekent voor hem: mensen die gevallen en vertrapt zijn, ontvangen in zijn huis en zeggen: “Sta op en probeer het 
nog een keer”.

Pater Theo krijgt financiële steun van de lokale overheid en van de lokale kerk. Daaruit blijkt wel dat zijn werk in een grote 
behoefte voorziet en wordt gewaardeerd. Om zijn goede werk ook de komende tijd te kunnen blijven doen, is echter nog een 
bijdrage nodig van € 30.000,- van Adventsactie. Daarmee kan pater Theo een veilige thuishaven blijven bieden aan de straatjon-
geren van Cochabamba.

In de  Advent wordt in geloofsgemeenschappen van de parochie Gabriël, tijdens de vieringen  een bijdrage gevraagd voor de 
Adventsactie.  U kunt uw bijdrage ook overmaken. IBAN nummer NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

M.O.V. van de Gabriëlparochie

Hoe	gaat	het	in	Koidu,	Sierra	Leone?	In	de	vastentijd	2014		hebben	de	geloofsgemeenschappen	van	de	parochie	Gabriel	zich	
op allerlei manieren ingezet voor het  Vastenaktie project voor de zusters van Cluny in Koidu, Sierra Leone. De zusters helpen de 
mensen om na de jarenlange burgeroorlog hun thuis weer op te bouwen. Zuster Mary Anthony vertelde via een brief aan de 
Vastenaktie  wat er de afgelopen maanden in Koidu is gedaan met het geld dat in Nederland, en ook door de parochie Gabriël , 
bij elkaar is gebracht. 

Citaat uit de brief  van zuster Mary Anthony:
“We hebben de eerste € 80.000,- inmiddels van Vastenaktie ontvangen en danken u daarvoor hartelijk. In elf dorpen zijn dertig 
“business and savings”-groepen gestart. De deelnemers (398 vrouwen) leren vaardigheden om onder andere hun groep vorm te geven 
en leiding te geven. Vijftig extreem arme kinderen gaan nu naar de basisschool. Wij helpen ze het schoolgeld en lesmateriaal te betalen. 
Daarnaast krijgen 78 middelbare scholieren computerles. Ze werken met Windows en MS Word en vinden het erg spannend de nieuwe 
wereld van IT in te stappen. De examenklassen zijn hard aan het leren voor hun eindexamens. We hebben de handvaardigheidsafde-
ling heropend en geven daar op dit moment les aan 45 jonge vrouwen in kleermakerij, haarverzorging en catering. Om de middelbare 
school wordt een muur gebouwd en die bouw biedt veel jongeren tijdelijke werkgelegenheid: het is schoolvakantie en veel scholieren, 
waaronder onze eigen voormalige leerlingen, werken als bouwvakker en dragen stenen, water, enzovoorts. Stukje bij beetje gaan we 
voort met andere onderdelen van het project.”    

M.O.V. van de Gabriëlparochie
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Hoe vitaal een geloofsgemeenschap is drukken we meestal uit in cijfers. Hoe staat het 
met de kerkbijdrage? Hoeveel mensen doen mee? Hoeveel komen er nog in de kerk? 
Hoeveel vrijwilligers zijn er nog? Die vragen zijn allemaal belangrijk, maar dat zegt 
niet alles over de vitaliteit en draagkracht van de geloofsgemeenschap. Een geloofs-
gemeenschap heeft als kenmerk dat het vanuit en in een gemeenschappelijk geloof 

in God deelt. Dat is niet niks, en dat maakt de gemeenschap anders dan alle andere groepen of gemeenschappen die mensen met 
elkaar vormen. Dat geloof werd vroeger op school of in de parochie ‘geleerd’, nu wordt dat meer ‘vertaalt’ naar de eigen beleving, 
samen met de anderen van uw geloofsgemeenschap. De vitaliteit van de geloofsgemeenschap zit ook in de vitaliteit van het geloof 
en geloofsbeleving van de afzonderlijke leden. Naast de cijfers is dat ook belangrijk. En hoe vitaler een geloofsgemeenschap is, des te 
meer toekomst mag er verwacht worden. 

Hoe krijg je zicht op die vitaliteit? In het bisdom is een pilot gestart om dat nader te onderzoeken. In de pilot is aandacht voor drie 
punten: het geloof van de geloofsgemeenschap in relatie tot het geloof van de Kerk; het geloof van de kerkelijke gemeenschap en 
haar concreet handelen (diaconie); de kerkelijke gemeenschap en de mate van openheid naar de samenleving en andere kerkelijke 
gemeenschappen. Om daar een beeld van te krijgen worden een aantal concrete activiteiten in de geloofsgemeenschap geobser-
veerd die voorbereid en uitgevoerd worden door vrijwilligers uit de eigen geloofsgemeenschap: een liturgieviering, een catecheti-
sche bijeenkomst, een bijeenkomst van de locatieraad of pastoraatsgroep en een speciaal georganiseerde avond voor belangstel-
lenden over: ‘hoe nu verder met onze geloofsgemeenschap?’  Deze observaties vinden plaats door een pastor uit een andere dan uw 
eigen parochie. Die pastor komt uit een parochie waarvan ook een geloofsgemeenschap mee doet aan de pilot en voor de obser-
vaties ruilt die pastor met de pastor van uw parochie. Op deze manier zijn de observaties het meest neutraal.  De informatie wordt 
verwerkt tot een beschrijving van de geloofsbeleving binnen de kerkelijke gemeenschap. Daarmee is het nog niet af. De beschrijving 
wordt besproken met de geloofsgemeenschap. Wat vindt u er van? Herkenbaar? Wat wel en wat minder? Het resultaat daarvan is dan 
het uitgangspunt voor verdere stappen om de draagkracht van de kerkelijke gemeenschap voor de komende jaren te versterken en 
te bewaren. Daarvoor worden voorstellen gedaan. 

De parochie H. Gabriël doet mee aan de pilot, in het bijzonder de geloofsgemeenschap van Loil. In Loil is pastoraal werker Maarten 
Smits uit de Sint Willibrordusparochie de observator. In de Sint Willibrordusparochie doet de geloofsgemeenschap van Herwen en 
Aerdt aan de pilot mee, waar de observaties door diaken Theo Reuling gedaan worden. We kijken uit naar de resultaten.

De parochie H. Gabriël kent een aantal jongeren groepen die met elkaar praten en nadenken over het geloof. Twee van deze jonge-
ren nemen u mee in hun beleving en ervaring van hun geloof.

Hoe beleef jij het geloof?
Imke: ik beleef mijn geloof als een warm bad waar je instapt, je mag je altijd thuis voelen, er is altijd hulp als je het nodig hebt. 
Een soort tweede familie, waar je altijd jezelf mag zijn en ondanks je fouten en gebreken, perfect bent zoals je bent, ook als je jezelf 
niet zo perfect voelt. Dan weet je dat er iemand is die jou wel perfect vindt. 
Marloes: Voor mij is het geloof iets waar ik steun aan kan beleven. Op momenten dat ik niet zo goed snap wat de bedoeling is, is het 
voor mij een houvast. Sommige dingen kan je nu eenmaal niet zomaar verklaren. 

Hoe voel jij je in je geloof?
Imke: Ik voel me zoals in de vorige vraag beschreven redelijk vertrouwd in mijn geloof. Ik heb mijn momenten waarop ik kritisch 
wordt. Ik ben op mijn 15e gestopt met naar de kerk gaan, vond het allemaal maar onzin. Waarom geloven in iets wat er toch niet is?
Op mijn 21ste, na een stage in Oeganda, ben ik teruggekeerd naar mijn ‘roots’, terug naar de kerk. Hier heb ik mijn rust gevonden. 
Al houdt dit niet in dat ik die twijfels en vragen van mijn 15e volledig kwijt ben. Die zijn er wel, maar ik kan ze inmiddels zelf 
beantwoorden met positieve antwoorden. 
Marloes: Geloven is niet altijd even gemakkelijk. Ik twijfel soms behoorlijk. Ben ik wel ‘katholiek genoeg’. Ik leef echt niet altijd zoals 
de kerk dat voorschrijft. Ook in mijn beroep kom ik soms voor behoorlijke dilemma’s te staan.  Ik ben arts en kom dus regelmatig in 
aanraking met vragen over euthanasie en abortus. Toch heb ik geleerd dat dit helemaal niet erg is. Langzaam ben ik steeds zekerder 
geworden in mijn geloof en voel ik me er veilig bij. Het warme bad dat Imke al beschreef. 

Hoe zou jij je geloof verder willen vormgeven?
Imke: Doordat ik vragen heb over het geloof en voor het vrijwilligerswerk wat ik doe voor zowel de Gabrielparochie als het Aartsbis-
dom, heb ik besloten om de catechisten opleiding van het Aartsbisdom te gaan volgen. Deze opleiding geeft mij de ruimte, me te 
verdiepen en verbreden in mijn geloof. Ik hoop deze opleiding veel te kunnen gebruiken binnen mijn vrijwilligerswerk en binnen 
mijn beroep. Ik ben leerkracht basisonderwijs en zou graag zien dat het geloof meer terug zou komen in het onderwijs. Kinderen 

Geloven van binnenuit

Je bent jong en je gelooft…
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weer echt onderwijzen in het geloof, wat het kan betekenen voor mensen en hoe mensen er steun kunnen vinden. In de hoop dat 
ook kinderen dit gevoel mogen ervaren. 
Marloes: Voor mij is het heel belangrijk om samen met anderen over het geloof te praten. Zo kan ik mijzelf en de andere sterken in het 
geloof. Daarom hoop ik de komende tijd in gesprek te kunnen blijven over het geloof. Zowel met andere katholieken als met mensen 
die soms geen idee hebben wat het geloof inhoudt. Op deze manier word ik gedwongen voor mezelf om dieper in te gaan op mijn 
eigen geloof en de achtergrond hiervan. 

Is de manier van geloven aan het veranderen nu je ouder wordt?
Imke: Als kindzijnde ben ik, net als alle katholieke kinderen, met mijn ouders meegegaan naar de kerk. Dit hoorde en zonder al te 
veel tegenspraak gingen wij, mijn broers en ik, mee. Totdat wij het vormsel hadden gekregen. Daar stopten het eigenlijk wel. Na 
mijn stage in Oeganda ben ik teruggekomen omdat ik met eigen ogen gezien had, wat het geloof voor je kon betekenen en hoeveel 
steun en kracht je eruit kon halen. Een week na mijn terugkeer van Oeganda, sloot de inschrijving voor de Wereld Jongeren Dagen 
in Madrid, 2011. Een dag voor de sluitingsdatum van de inschrijvingen heb ik mij ingeschreven. Een keuze waar ik tot op de dag van 
vandaag heel dankbaar voor ben. Nu ik ouder ben geloof ik zelf, ik ga omdat ik naar de kerk wil en ik er steun vindt. Mijn broers en 
vader gaan niet meer. Mijn moeder en ik gaan nog regelmatig samen, maar doordat we niet meer in hetzelfde dorp wonen, gaan 
we ook regelmatig alleen. Ik kan veel van haar leren op het gebied van geloof. Zij ging vroeger omdat het hoorde en nu omdat ze er 
steun vindt. Ze is inhoudelijk minder onderlegd, maar doordat ik haar de informatie mag geven, leer ik nadenken over alle rituelen en 
de hiërarchie van de kerk. Ik vind het prettig om met haar en vrienden te praten. Zo ontdek ik mezelf en mijn geloof steeds verder! 
Marloes: Als kind ben ik naar de kerk gegaan omdat het zo hoort. Mijn ouders hebben me dat zo bijgebracht en ik stelde geen vragen. 
Ik ging netjes naar het kerkkoor en ik was misdienaar. Maar wat ik er deed? Geen idee. Ik heb zelfs een periode gehad, zo rond de 
puberteit, dat ik de geloofsbelijdenis niet uit kon spreken. Ik begon na te denken over wat ik zei. Geloofde ik wel in de kerk? Er waren 
wat dingen in de kerk waar ik het echt niet mee eens was, dus ik hield mijn mond. Totdat ik een andere jongere tegenkwam in de 
trein, ze zei ‘zijn de wereld jongeren dagen niet wat voor jou’. Daar voelde ik mij echt niet katholiek genoeg voor. Toch ben ik naar de 
voorlichtingsavond gegaan en voelde me daar erg welkom. Ik merkte dat ik niet de enige was met twijfels. Tijdens de bijeenkomsten 
daaropvolgend kreeg ik uitleg over bepaalde rituelen en antwoorden op vragen waar ik mee liep. Ik leerde bidden. Ik ga nu naar de 
kerk omdat ik dat zelf wil en ik weet wat ik aan het doen ben, mijn geloof heeft meer diepgang. 

Welke rol speelt jouw geloof in het dagelijks leven?
Imke: In mijn beroep kom je regelmatig op scholen waar geen geloof of een ander geloof wordt aangehangen. Doordat je van col-
lega’s vragen krijgt over je geloof vertel je meer en draag ik mijn geloof uit. Op het moment dat de kinderen vragen stellen, ben ik in 
mijn element. Ik leer kinderen graag over mijn geloof en hoe ik het beleef. Ik vraag hun ook regelmatig naar hun geloof, waardoor we 
samen tot veel overeenkomsten komen. Door deze handelingen heb ik dan ook een Koran in mijn handen gehad. Samen met deze 
jongen hebben we de overeenkomsten en verschillen tussen het Katholicisme en de Islam besproken. Wij kwamen tot de conclusie 
dat we in dezelfde God geloofden en dat we beiden voordelen zagen in ons eigen geloof en in elkaars geloof. Voor de jongen in 
kwestie was het negatieve van de Islam, dat er geen Sinterklaas in voorkwam. Ik denk dat wij een prachtige brug hebben geslagen 
tussen twee geloven. 
Marloes: Als arts kom ik regelmatig met ethische dilemma’s in aanraking. Euthanasie en abortus mag gewoon niet volgens het geloof, 
maar in de praktijk is dit niet zo zwart-wit voor mij. Ik ben binnen mijn vriendenclub de enige katholiek, dit geeft soms leuke discus-
sies. Mijn vrienden hebben wel veel respect voor mijn geloof en stellen veel vragen. Uiteindelijk komt het erop neer dat het geloof 
toch zeker een keer per week wel ter sprake komt, buiten de kerk. Het maakt dat ik denk zoals ik denk. 

Wat biedt het jou extra om met andere gelijkgestemden over het geloof te praten?
Imke & Marloes: De diepgang!
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Bedevaarten spreken nog altijd 
tot de verbeelding 

Bedevaart Kevelaer

Fietstocht naar Kevelaer

Vanuit onze parochie worden regelmatig vooral de drie bedevaartsoorden in Lourdes, Kevelaer en Banneux bezocht. Wat is de 
oorsprong van deze bedevaartsoorden? Een bedevaart is een individuele, maar meestal gezamenlijke gebedstocht (vroeger 
meestal per voet al biddende) naar een plaats waar een heilige of een bijzondere gebeurtenis wordt herdacht om daar te bidden. 
Veel gelovigen hopen daar een goddelijke zegen te krijgen voor een gunst, of om tot bezinning te komen, of om over God en 
het leven na te denken of ter boetedoening. Iemand die een bedevaartreis maakt wordt ook wel een pelgrim genoemd. Het lijkt 
iets uit lang vervlogen tijden, maar niets is minder waar. Bedevaarten bestaan nog steeds en spreken tot de verbeelding. Veel van 
onze parochianen gaan mee met een bedevaart. Hieronder een korte impressie van hun belevenissen. 

Niet alle bedevaartgangers 
zijn per fiets naar Kevelaer 
gegaan. Net zoals er vele 
wegen naar Rome leiden, zijn 
er ook vele manieren om in 
Kevelaer te komen. Hierbij de 
belevingen van een andere 
bedevaartganger. 

Waarom ga je op bedevaart?
Dat is voor mij heel gemakkelijk, vroeger ging ik al met mijn 
Oma en mijn moeder al mee naar Kevelaer, later met mijn 
moeder. En de laatste jaren met een echte Kevelaer-vriendin, 
dit is voor ons een dag van verbondenheid .

Op 5 augustus jl. was de jaarlijkse bedevaart van onze paro-
chie naar Kevelaer. Natuurlijk kon je met de bus mee en dat 
hebben ook velen uit onze parochie gedaan maar pastoor 
Jansen had het idee om dit jaar ook met een groep paro-
chianen op de fiets naar Kevelaer te gaan. Er bleek genoeg 
belangstelling te zijn dus hebben Mimi en Xaf (Hendriksen) 
de tocht georganiseerd. Op 3 augustus hebben we kennis-
gemaakt met de groep en kregen we informatie over route, 
overnachting en kosten.  

Op	4	augustus	verzamelden	we	in	Stokkum	waar	we	in	een	
korte viering een pelgrimszegen kregen van pastoor Jansen 
waarna we allen de fiets op klommen voor vertrek, natuurlijk 
met het boekje vol gebeden en gezangen, voor onderweg. 
Het gezelschap bestond uit 18 personen en was gemêleerd, 
ouderen en jongeren, echtparen, eenlingen en zussen, men-
sen die al vaak in Kevelaer geweest waren en eerstelingen. 
Ieder met z’n eigen verhaal en uit verschillende geloofsge-
meenschappen van de parochie. Het grootste verschil zat ‘m 
vooral in mensen met e-bikes en mensen met gewone fiet-
sen, zeg maar de bikkels en de échte bikkels. Pastoor Jansen 
had de fiets van Mimi geleend en dat was een e-bike. Dat was 
een gelukje voor hem.

Wat ervaar je daar; hoe sterkt je dat?
Op bedevaart gaan geeft mij rust, samen of alleen maakt niet 
uit, ik kan mijn gedachten laten gaan over alles en nog wat, 
en om dingen een plek te geven. Als je dan in de kerk zit en 
kijkt om je heen dan heeft iedereen wel zo’n eigen gedach-
ten, wij zijn allemaal verschillend maar toch samen een, en 
dat maakt dat alles zo mooi en sereen is.

Welke reacties krijg je uit jouw omgeving omdat je op 
bedevaart gaat?
Vaak krijg ik positieve reacties van de mensen, maar ook die 
het helemaal niets vinden. Vaak geef ik ze een  medaille of 
iets anders, en dan zie je dat ze het bij zich steken; dan weet 
je het wel goed zit.

Veri Römer, Stokkum

De heenweg was een prachtige tocht en onderweg hadden 
we een aantal stops om te eten en te bidden. De weergoden 
waren ons gunstig gezind want het was ideaal fietsweer. De 
stemming en het tempo zaten er goed in. Na een kleine 50 
km. en een paar keer verkeerd fietsen, kwamen we in Keve-
laer aan waar we ‘s avonds een eucharistieviering in de kaar-
senkapel hadden. Dit was heel intiem met ons kleine clubje 
en het zangtalent in onze groep bleek uitstekend. Daarna zijn 
we lekker gaan eten. Het bier en de wijn erbij hadden we wel 
verdiend en dat smaakte goed. Aangezien er ‘s avonds niets 
te doen was in Kevelaer, zelfs ons hotel was al dicht, lagen de 
meesten al vroeg in bed. De volgende ochtend hebben we 
na het ontbijt de overige bedevaartgangers bij de bussen 
opgehaald en hebben we later samen de hoogmis gevierd. 
Geweldig om te zien dat er zoveel mensen uit de eigen pa-
rochie de grote basiliek zo kunnen vullen. Het samen vieren 
was voor mij een heel bijzonder moment. ’s Middags hebben 
we de kruisweg gelopen en de dag afgesloten met het lof. 
We hebben de busgangers uitgezwaaid en daarna zijn we, 
met in onze tas een lunchpakket, de fiets opgestapt. De 
doelstelling was om voor het donker in ’s Heerenberg te zijn 
dus we zijn langs de grote weg teruggefietst, de kortste route 
met een kleine pauze om te eten. Tegen 21.30 uur kwamen 
we aan in ’s Heerenberg waar we na een korte afsluitende 
viering afscheid namen van elkaar en ieder zijn/haar eigen 
weg naar huis ging. 

Ik kan terugkijken op een bijzondere ervaring, ontmoetin-
gen met leuke mensen en ik heb er genoeg gebeden voor 
de komende tijd. Mimi en Xaf, bedankt voor de perfecte 
organisatie!

Sandra Bergevoet
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Bedevaart Banneux

Bedevaart Lourdes

Ieder jaar zie ik er naar uit om naar Maria in Banneux te gaan. 
We starten in onze Maria kerk met een gebed en ’t opsteken 
van een kaars. De reis er naar toe, geeft een gevoel van: we 
gaan op weg naar hoop kracht genezing innerlijke rust. 
Waar Maria aan Mariëtte Beco is verschenen is een kapelletje 
gebouwd. Dat is voor mij een bijzonder plekje. Ik voel daar 
een emotie die ik niet kan uitleggen. Bij de bron steek ik mijn 
handen in ’t water. Ik denk aan andere mensen en steek een 
kaars voor hen op. Banneux is een plek van troost, liefde en 
saamhorigheid voor mij.

Joke Derksen, pelgrim

Waarom ga je op bedevaart naar deze 
plaats?
Het heeft altijd in mijn gedachten gezeten 
om er eens heen te gaan. En om het te 
combineren met een vakantie is volledig 
geslaagd.

Wat ervaar je daar, hoe sterkt je dat?
Ik kom tot rust. Er komt veel op mij af als moeder van 3 kin-
deren, 7 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Ik moet dit 
allemaal alleen bevatten.

Kerkelijk eeuwfeest Stokkum

De Sint Suitbertuskerk in Stokkum bestaat in 2015 een eeuw. 
Ook was 1915 het jaar van de oprichting van de parochie. Hier-
bij werd feestelijk stilgestaan in de eucharistieviering op zater-
dagavond 20 september. Deze Heilige Mis vormde het startsein 
voor een heel jaar, waarin dorp en geloofsgemeenschap in 
het teken van dit eeuwfeest zullen staan. Het thema van onze 
viering was ‘Honderd jaar opbouw’. Passend, want ook na deze 
honderd jaar zijn we er nog niet. Een speciaal feestboekje was 
gedrukt voor deze dienst, die door het gemengd koor Inter 
Nos werd opgeluisterd met misgezangen in de uitvoering van 
de componist Charles Gounod. Diaken Gerard Hendriksen 
assisteerde in deze mooie dienst. Namens de locatieraad sprak 
Frank Wissink, die een bijzondere felicitatie richtte aan pastor 
H. Nollen, die een dag eerder 92 jaar was geworden. De pastor 
die nu al vanaf het jaar 1967 ons dorp met hart en ziel dient. 
Veel parochianen feliciteerden pastor Nollen na afloop van de 
viering dan ook persoonlijk. Om leeftijdsreden heeft de pastor 

	  

Welke reacties krijg je uit jouw omgeving omdat je op 
bedevaart gaat?
Ze gunnen het mij van harte en willen weten wat ik daar 
vraag! Ik kom alleen in Lourdes om te bedanken dat ik het 
allemaal mee mag maken. De saamhorigheid is niet uit te 
leggen, dat moet je beleven. 

Alleen Maria weet waar ik voor kom.

na dit feestweekeinde de pastorie als woning verlaten en zijn 
intrek genomen in het woonzorgcentrum Sint Gertrudis in 
‘s-Heerenberg. Maar ook nu nog kunnen we als geloofsge-
meenschap op hem rekenen.   Het grote hoogtepunt van de 
viering van 100 jaar St. Suitbertuskerk zal worden het grote 
parochiefeest op zondag 17 mei 2015. Die dag, dat is de voor-
avond van de toenmalige inzegeningsdatum, is er een grote 
viering in de pastorietuin met alle koren en de harmonie. Die 
dag zal ook rond de kerk van alles te doen zijn. In de kerk is dan 
een expositie ‘100 jaar, reis door de tijd’. Op zondagmorgen 20 
september 2015, is de afsluitende viering.  Na afloop van alle 
feestelijkheden is het de bedoeling een jubileumboek te laten 
uitkomen met de parochiehistorie en een terugblik op het hele 
jubileum. Via het dorpsblad De Zandhaas (ook digitaal te zien) 
wordt u over de verschijning (intekenmogelijkheid, prijs)  van 
dit jubileumboek op de hoogte gehouden.
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Gelovig op weg naar morgen

In de vorige editie van ons parochieblad, ‘De Gabriël’, heb ik 
een poging gedaan om mijzelf aan u voor te stellen. Nu ik zo 
ongeveer een ruime maand in de parochie rondstruin en in de 
meeste geloofsgemeenschappen ben langs geweest, bemerk 
ik dat velen van u mijn vorige artikel ook daadwerkelijk gelezen 
hebben. Dat doet mij zeer goed, met name door de vele 
positieve reacties en succes wensen die ik van velen van u heb 
mogen ontvangen. 

Maar wat doe ik nu zo de hele dag en wat zijn mijn plannen 
voor het komende stagejaar? Wellicht dat u zich dit hebt 
afgevraagd? Zoals ik ook mijzelf dit heb afgevraagd, gezien de 
immense diversiteit aan mogelijke leerdoelen waaraan ik zou 
kunnen gaan werken. Echte kernpunten voor mij dit jaar liggen 
op het vlak van geloofsoverdracht, samenwerking met verschil-
lende (werk)groepen en: hoe gelovig op weg te gaan naar de 
parochie van morgen.

Dienstbaar zijn aan samenleving 
door aandacht voor de noden
De Parochiële Caritas Instelling (PCI - lokaal actieve caritasgroepen met een overkoepelend bestuur) heeft haar eerste jaarverslag 
uitgebracht	aan	het	einde	van	de	eerste	4-jarige	bestuursperiode	na	de	fusie,	die	de	parochie	en	de	PCI	H.	Gabriël	heeft	voortge-
bracht. In deze periode waren het maken van een beleidsplan, een geïntegreerde begroting, het bevorderen van de onderlinge 
verbondenheid, het herbeleggen van het vermogen, het beëindigen van activiteiten die niet tot haar kerntaken behoren en het 
vinden van draagvlak voor het nieuwe beleid de belangrijkste bestuurstaken.

Onder Caritas wordt verstaan het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de  opdracht van de kerk om dienstbaar te 
zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen 
en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. 

De PCI treedt handelend op waar materiële of immateriële nood gesignaleerd wordt. Na  financiële interventie van de PCI –be-
stuur zijn anderen actief om die nood te verhelpen of verlichten. Lokale caritasgroepen spelen hierbij een belangrijke rol.

De PCI in notendop
Binnen het werkgebied van de PCI, is een grote verscheidenheid aan diaconale activiteiten, ontstaan door de eigen en unieke 
historie van elke lokale geloofsgemeenschap. De noden van de huidige samenleving voegen nieuwe activiteiten toe. Voorbeel-

Geloofsoverdracht, het klinkt zo vanzelfsprekend. Je bent ka-
tholiek, wellicht getrouwd en je wilt zelfs je kinderen hier wat 
van meegeven. Dan komt de vraag: “Maar hoe doe ik dat?” Hier 
wil ik graag actief met u over nadenken. Maar ook graag hier 
een helpende en ondersteunende hand in zijn. Want als we het 
geloof niet doorgeven, waar blijft onze Kerk dan?

Samenwerken, ook weer zo’n woord dat we overal tegenkomen 
om ons heen. Maar is het werkelijk zo eenvoudig om te (be)
leven, als dat we erover spreken? Daar heb ik oprechte vraag-
tekens bij. Snel ontstaan er conflicten, omdat verschillende 
mensen, verschillende meningen en visies hebben. Hoe gaan 
we hier samen aan werken en zetten we samen de schouders 
eronder? Hier wil ik – samen met u – aan meedenken, -werken 
in het komende stagejaar. 

Gelovig op weg naar de parochie van morgen. Dat is een mooi 
ideaal, maar in een – steeds – veranderende context van onze 
parochies, lijkt dit beeld soms zo onbereikbaar. Kerken die wor-
den gesloten en krimpende aantallen gelovigen. Is er nog wel 
een toekomst voor onze geloofsgemeenschap, onze parochie? 
Daarop durf ik volmondig met, “Ja”, te antwoorden. Maar de 
omstandigheden zullen veranderen, zoals ook onze situaties 
veranderen. Als we de obstakels voor ons, samen durven aan 
te pakken en niet met de rug naar de toekomst gaan staan, ver-
trouw ik met Gods genade op een goede toekomst. 

Om met een prachtig toepasselijke zin, uit een preek van onze 
kerkvader Augustinus af te sluiten: “Wij zijn de tijden. Zoals wij 
zijn, zo zijn de tijden”. (Nos sumus tempora: quales sumus, talia 
sunt tempora.) – sermo 80,8

Hartelijke groeten en in Christus met u verbonden,

Johan Rutgers
Priesterstudent Aartsbisdom Utrecht
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den zijn de  hospice, de voedsel- en kledingbank en de schuldhulpverlening. De overheveling van de WMO-taken van het rijk 
naar de gemeenten zorgt door de enorme bezuinigingen zonder twijfel voor een reeks van nieuwe noden, die o.m. door de PCI 
zullen moeten worden opgepakt. Er vindt op charitatief terrein samenwerking plaats, zoals met het Solidariteitsfonds van de 
gemeente Montferland. Wehl en Nieuw Wehl participeren daarin niet, omdat zij bij de gemeente Doetinchem horen. Het contact 
met de laatste is een punt van aandacht. Er wordt met de protestantse diaconie in ons werkgebied gekeken naar de mogelijk-
heden van gezamenlijke activiteiten. De PCI beschikt over een eigen vermogen. Daarnaast is de PCI eigenaar van grond. Onder 
meer hierdoor heeft zij jaarlijks zo’n € 50.000,- te besteden.

Financieel-maatschappelijke ondersteuning
De PCI heeft de diverse begrotingen van de lokale caritassen gesynchroniseerd. Er was een groot verschil, zowel in besteedbare 
gelden als de aanwendingen hiervan. Zo ziet de PCI de Paas- en Kerstattenties niet tot één van haar kerntaken. Dat heeft nogal 
wat reacties opgeroepen. Een ‘werkgroep Kerst- en Paasattenties’, adviseert het bestuur nu over de manier, waarop tegen de 
afbouw van deze lokale caritasactiviteit dient te worden aangekeken. De PCI gelden worden voor armoedebestrijding benut. 
Binnen het Solidariteitsfonds komen er steeds meer aanvragen en ze worden ook complexer. Maar ook daarbuiten neemt de 
nood toe. Zodanig zelfs dat de PCI besloten heeft een eigen fonds in te stellen voor het verstrekken van renteloze leningen.

De lokale caritas activiteiten
In de parochie Gabriël zijn in Braamt, Nieuw Wehl en Zeddam geen caritasgroepen (meer) aanwezig. Wel is er vanuit Zeddam een 
contactpersoon voor diaconie van de locatieraad. De plaatselijke activiteiten laten de diversiteit van de acties in enkele lokale 
geloofsgemeenschappen zien:

Beek/Loerbeek
Beheer van ’t Zandgat en toezicht houden. Er is medewerking verleend aan de avond-
wakegroep met Allerzielen en ondersteuning en medewerking aan de Zonnebloem, 
met name aan de Nationale Ziekendag. Contacten onderhouden met de andere diaco-
nale groepen, zoals ouderen bezoek groep 80+.

Didam
De Paasactie wordt aangestuurd: kinderen van de basisscholen bezoeken de ernstig 
zieke mensen en geven een fruitbakje af. Het Triduüm 2013 organiseert twee ont-
moetingsdagen voor ouderen, zieken en alleenstaanden, waar Caritas voor 50 % in 
de kosten heeft bijgedragen. Er worden rouwverwerkende parochianen bezocht door 
vrijwilligers. In 2013 is het beschikbare budget voor kerstattenties besteedt aan de 
kleding- en voedselbank, dus aan de allerarmsten in onze samenleving. 

’s-Heerenberg
Er worden vanuit de caritasgroep geen activiteiten opgestart. Aanvragen om hulp 
komen rechtstreeks van betrokkenen of via contacten die er al zijn met de hulp vra-
gende.

Nieuw-Dijk
Met Kerstmis en Pasen worden ouderen en zieken bezocht met een bloemstukje en 
een begeleidend kaartje, in overleg met de ziekenbezoekgroep. De contactpersoon 
van de ziekenbezoekgroep en de koster zijn onze antennes in Nieuw-Dijk.

Stokkum 
Door de PCI Stokkum zijn vier avonden voor alleenstaanden georganiseerd. Eén avond 
in februari met carnaval, in april, oktober en december.

Zeddam
Rond Pasen is een kleine paasattentie bij ongeveer 75 zieken in de geloofsgemeen-
schap rondgebracht. Ophalen van kleding dat wordt aangeboden voor de kleding-
bank in Didam. Voorbereidingen treffen, met de geloofsgemeenschappen Emmaus-
Pancratius en Suit-bertus, voor een ontmoetingsmiddag voor 70-plusser. 

Andere tijden 
Het PCI-werk is dus volop in beweging. Er dient zich een andere tijd aan. Met nieuwe noden en dus andere vormen van vrijwil-
ligerswerk. Daarop zal (moeten) worden ingespeeld. Bestuurlijk, binnen de caritasgroepen en samen met andere (kerkelijke) 
hulpverleners zoals de P.K.N. Nieuwe vrijwilligers zullen  nodig zijn. Gezien de ervaringen van de voedsel- en kledingbanken  en 
gezien de vele schuldhulpmaatjes die actief zijn, mogen we ervan uitgaan dat mensen het ook de moeite waard zullen vinden 
om binnen het PCI-verband de noodlijdende mens de helpende hand toe te steken.

PCI H. Gabriël

Aandacht rol van kerk bij 
hulp aan mensen in nood
Theo Reuling ofs, diaken en 
adviseur namens de parochie 
van het PCI-bestuur zegt over 
het PCI-werk: “Het beroep op 
de caritas en diaconie van 
de kerken ontwikkelt zich 
momenteel snel en neemt 
toe. Door de economische 
crisis vallen meer mensen 
buiten de boot. In onze pa-
rochie merken we dat vooral 
aan een groeiend beroep op 
de voedselbanken, kleding-
bank, schuldhulpmaatjes en 
individuele noodvoorzienin-
gen. Het rapport ‘Armoede 
in Nederland 2013’, dat eind 
oktober in Utrecht werd 
gepresenteerd aan staats-
secretaris Klijnsma, laat zien 
dat kerken, caritassen en dia-
conieën steeds meer inspelen 
op deze nood, zowel wat de 
inzet van mensuren betreft als 
financiële middelen. Vanuit 
onze parochie heb ik een bij-
drage kunnen leveren aan het 
gespreksforum op die dag”
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Pater Rinke de Vreeze werd in november 1922 geboren in 
Bakhuizen, Friesland, op het skûtsje van zijn ouders. Zijn eerste 
levensjaar heeft hij zo , weliswaar onbewust, varend door-
gebracht. Het schip werd door verdere gezinsuitbreiding, er 
werd een tweeling geboren, te klein en moeder en kinderen 
De Vreeze kwamen aan land terecht. Vader De Vreeze 
bleef met de boot varen om zo voor inko-
men te zorgen.  

Door het maandblad de Kleine 
Apostel had hij als kind al 
belangstelling voor de 
missie. Zodoende ging 
hij naar het seminarie 
van de Sociëteit 
voor Afrikaanse 
Missiën, waar hij 
uiteindelijk op 
16	juli	1949	tot	
priester werd 
gewijd. Dit klinkt 
eenvoudig in 
een paar zinnen, 
maar in die tijd 
was je zo’n 12 jaar 
priesterstudent. 
Vanuit het hoge 
noorden kwam pater 
De Vreeze in het Lim-
burgse terecht waar hij in 
Cadier en Keer, Maastricht 
en in Aalbeek heeft gewoond.  

Als seminarist is hij met een medestu-
dent, een vriend van hem, in de zomer van 
1947	naar	Rome	gefietst	om	de	Paus	te	ontmoeten	voor	
zij	naar	de	missie	gingen.	In	maart	1945,	nog	in	de	honger-
winter, hadden pater De Vreeze en zijn vriend vanuit Friesland 
voedsel gebracht naar familie in Noord-Holland. De vele 
hongerende mensen die op de fiets op zoek waren naar eten, 
maakten toen zo’n indruk dat pater De Vreeze zei: “Als het moet, 
kun je wel naar Rome fietsen.” Zijn vriend had dat onthouden, 
zodat ze later inderdaad, met toestemming van de Paus, op de 
fiets naar Rome zijn geweest. Later heeft hij nog een solofiets-
tocht naar Lourdes gemaakt. 

Na	zijn	wijding	in	1949	is	pater	De	Vreeze	vier	jaar	propagandist	
geweest. Dat wil zeggen dat hij jongens moest werven voor het 
kleinseminarie van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Hij had 
een auto, een van de eerste Volkswagens, ter beschikking en 

65-jarig Priesterjubileum 
Pater De Vreeze

reed daarmee alle pastoors en onderwijzers in het noorden van 
het land af. Dit was echter niet wat pater De Vreeze voor ogen 
had met zijn priesterwijding. De missie was nog steeds het doel 
dat hij graag wilde bereiken. 

In 1953 werd pater De Vreeze naar Londen gestuurd 
voor een opleiding tot aardrijkskundeleraar. 

Dat was nodig omdat op het kleinse-
minarie van de Sociëteit in Ghana 

nog één leraar met een graad 
nodig was om als middel-

bare school erkend te 
worden. In juni 1957 

slaagde hij voor zijn 
leraarsexamen en 

vertrok in decem-
ber per schip naar 
Ghana. Daar is hij 
32 jaar missio-
naris geweest. 
In die tijd is 
hij vaak met 
vakantie in Ne-

derland geweest, 
en dan merkte 

hij hoe de Kerk 
in Ghana groeide, 

maar in Nederland in 
verval raakte. Het lijkt 

tegenwoordig bijna de 
omgekeerde wereld.

In augustus 1989 werd hij pastoor 
van de parochie van O.L.V. Altijdduren-

de Bijstand in Braamt als opvolger van pater 
Klomp. Dat was een hernieuwde kennismaking, want al 

in 1981 was hij enige maanden waarnemend pastoor in Braamt 
geweest na het overlijden van pastoor Scheublin. En nu, 2015, 
verzorgd pater De Vreeze nog wekelijks de eucharistievieringen 
in Braamt. Veel in de pastorie ademt de Ghanese sfeer uit die 
voor pater De Vreeze symbool staat voor een mooie tijd. Een 
tijd waarin hij vele kinderen heeft mogen dopen, maar ook veel 
jongens een hoge positie heeft zien bereiken in de katholieke 
gemeenschap daar.

Op zondag 9 november viert pater De Vreeze zijn 65-jarig  
priesterfeest in de kerk van Braamt. De viering begint om 
9.30 uur. U bent van harte welkom!

Augustine van Ree
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In de komende maanden zetten we de eerste stappen om kinderen meer vertrouwd te maken met ons geloof en de wijze waarop 
wij dat vieren.  We hebben op grond van de evaluaties een aantal zaken bijgesteld. In dit artikel lichten we een deel daarvan toe. 
De verhalen van Jezus vormen de basis. We ontdekken samen wat Jezus ons nu te vertellen heeft over hoe we met elkaar omgaan, 
hoe we met en over elkaar spreken en hoe we naar de wereld om ons heen kijken. Verder ontdekken we welke verhalen ons kerkge-
bouw in zich verborgen heeft. Voor heel veel kinderen en hun ouders is dat verrassend en nieuw. De buitenkant is heel vertrouwd, 
de binnenkant van het gebouw is voor velen tamelijk onbekend (geworden). Ingroeien in geloof vraagt daardoor nu een andere 
aanpak dan in de jaren dat kinderen al voor de communie heel regelmatig meegingen naar een viering. 

Onder meer daarom hebben we ervoor gekozen de Eerste H. Communie op een eenvoudige wijze samen te vieren als onderdeel 
van het ingroeien en niet als slotmoment.  Eenvoudig zodat de kinderen en hun ouders ervaren wat de gewoonte is, hoe wij ons 
geloof wekelijks vieren. We moedigen de kinderen aan daarna nog een aantal keer de mis mee te vieren en er zo meer vertrouwd 
mee te raken. Zo proberen we een basis te leggen waar ze mee verder kunnen. Immers de opdracht van Jezus is niet ‘doe dit een 
keer’, wel: ‘doe dit steeds tot mij gedachtenis’.

Samen wil zeggen samen met andere kinderen uit andere geloofsgemeenschappen. Zo maken we zichtbaar dat we met elkaar 
verbonden zijn in een groter geheel, dat van de parochie Gabriël en eigenlijk van de wereldkerk. Na deze Eerste H. Communie van 
de kinderen gaan we samen verder met de kinderen, hun ouders en de verhalen van Jezus. Dit is nooit klaar, het gaat ons leven lang 
verder. Wel sluiten we de ingroeiperiode af met een feestelijke slotviering in elke gemeenschap met de plaatselijke gebruiken.

Pastoraal team 

Voor kerst hebben we het nodige op ons ‘to do’ lijstje staan. De versiering en aankleding van huis en tuin, de boodschappen, naden-
ken over wie we uitnodigen of waar we heen gaan. Het versturen van wensen is voor velen een ander punt op de lijst. In al die druk-
te is er niet altijd gelegenheid om stil te staan bij wat voor ons de zin van kerst is. Welke boodschap brengt kerstmis ons? Of welke 
boodschap hebben wij aan het kerstfeest? In twee avonden willen we bij deze vragen stil staan. De tweede avond zullen we een 
licht labyrint lopen. In de kathedraal van Chartres ligt het bekendste labyrint, beeld van je levenspad. Een labyrint, in tegenstelling 
tot het doolhof, is een kruisingsvrij slingerend pad met een aantal wendingen dat naar een centrum leidt en weer terug naar buiten. 
Het lopen van een labyrint is behulpzaam bij het zoeken naar je kernwaarden in je geloof en je leven: waar wil je de komende tijd 
voor gaan? De twee avonden vinden plaats in de Mariapastorie in Didam op 10 en 16 december om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,-. 
U kunt zich opgeven via de mail: m.dijkman@parochiegabriel.nl of per telefoon: 0316 – 223 135

Graag geven ds Annette Melzer en ik gehoor aan de vraag om 
een vervolg van de avonden ‘kunst & geloof’. Schilderijen die 
ons tot inkeer uitnodigen, tot uitwisseling van vragen en verha-
len. De avonden worden ook deze keer afgesloten met een kort 
liturgisch moment. Drie avonden waarin bijzondere mensen 
centraal staan, heiligen zijn het: Franciscus (15 oktober),  
Hildegard van Bingen (12 november), Nicolaas (3 december). 
We zullen iets vertellen over hun levens, hun bijdrage aan het 
geloof en samen kijken we naar en staan stil bij hoe zij door 
schilders zijn afgebeeld en luisteren naar muziek die met hen 
verbonden is. Als er voldoende belangstelling is willen we ook 
deze keer een excursie organiseren, niet naar het Rijksmuseum 
zoals afgelopen keer, maar nu naar het museum voor religieuze 
kunst in Uden, die in de advents en kersttijd altijd een speciale 
tentoonstelling heeft. Voor de avonden vragen we een 
onkostenvergoeding van € 5,-. Ze beginnen om 20.00 uur 
in het zaaltje van de protestantse kerk, Torenstraat 10, Didam. 
U kunt zich, ook na 15 oktober nog, opgeven via de mail: 
m.dijkman@parochiegabriel.nl of bij dominee@pkn-didam.nl 

Pastor Margot Dijkman

Ingroeien in (het vieren van) ons geloof

Een ander kerstfeest?!

Kunst en geloof
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Het waren weer twee fantastische dagen waarin emotie en vermaak elkaar afwisselden.
Na de start met een mooie oecumenische viering, waarin werd voorgegaan door ds Annette 
Melzer en met mooie zang, smaakte de koffie met cake lekker. Daarna kwam emeritus pasto-
raal werkster Ria Wiendels ons haar levensverhaal vertellen. Dit riep bij veel mensen herinnerin-
gen en emoties op; ze herkenden soms hun eigen levensverhaal erin. Na de borrel en de lunch 
kwamen Annèt en André ons vermaken met hun prachtige luisterliedjes. Van het beroemde 
lied ‘Het dorp’ tot de tango ‘Tanze mit mir in dem Morgen’ en ‘Oh Oh Johnny’ van tante Leen; 
kortom te veel om op te noemen. Het viel erg in de smaak en er werd spontaan meegezongen.

Dinsdag was er een Eucharistie, voorgegaan door Pastoor Jurgen Jansen en stagiair Johan 
Rutgers. Na de koffie met een lekker saucijsje, wederom geschonken door Paul Berntsen, was het de beurt aan Piet Luitwieler. Hij 
toonde ons zijn prachtige op film gezette foto’s van de rozen uit zijn tuin, de zelfgemaakte hoeden, allerlei vreemd uitgedoste 
fietsen, vogelverschrikkers en prachtige houtskooltekeningen. Tussen de filmpjes door kregen we uitleg over hetgeen we te zien 
kregen. Ook Johan Rutgers was bereid om, hoewel nog pas 29 jaar, ook een stuk van zijn levensverhaal te vertellen.

Om het nog maar eens te herhalen; Het waren twee fantastische dagen. Er  wordt  nu alweer uitgekeken naar volgend jaar. Dan zal 
het Triduüm worden gehouden op 7 en 8 september 2015. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze twee dagen, van werkgroep tot 
chauffeurs, zangkoren, kosters en pastores: hartelijk dank! Zonder jullie was het niet zo’n succes geworden.

Namens de werkgroep
Dini Kluitman

Op	14	september	vierde	Loil	haar	jaarlijkse	vrijwilligersdag.	Een	dank	je	wel	voor	al	het	werk	dat	
het afgelopen jaar in en om de kerk door velen is verricht. Wat zijn we als geloofsgemeenschap 
zonder vrijwilligers..... We zijn deze dag begonnen met een viering in de kerk en een kopje 
koffie na afloop en de dag is  voortgezet in de tuin van de pastorie, waar iedereen een heerlijke 
brunch en een borreltje werd aangeboden. Het was een geslaagde en gezellige dag.

In de viering ‘s morgens was er een speciale gebeurtenis. Jan Lanters die deze morgen ook 
dienst had als acoliet is gehuldigd en onderscheiden met de bronzen H. Willibrordus plaquette 
en draaginsigne en een door Bisschop Willem Eijk getekende oorkonde. Deze onderscheiding 

wordt uitgereikt aan iemand die betekenisvolle en meer dan gewone diensten verricht voor de geloofsgemeenschap. Bert Arend-
sen van de Locatieraad vertelde in de viering over de 60 jaar onafgebroken vele verschillende werkzaamheden van Jan. Voorganger 
emeritus pastoraal werkster Ria Wiendels heeft Jan het draaginsigne opgespeld. Uiteraard was er een bos bloemen voor zijn vrouw 
Joke. De Loilse geloofsgemeenschap is Jan zeer dankbaar voor al het vele werk dat door hem is verricht en feliciteren hem met deze 
welverdiende onderscheiding. We hopen dat Jan met veel plezier zijn werk nog lang voort kan en mag zetten.

Het is bijna zover! Op zaterdag 8 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 lampionnen-
optocht naar de Mariakerk. Kinderen mogen ook onderweg 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 lopen we met zijn allen weer terug naar het schut-
tersgebouw 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 zelfgemaakte lampionnen nog een prijsuitreiking zijn.

Tot zaterdag 8 november!

Triduüm 2014

Vrijwilligersdag Loil

Sint Martinusfeest met 
lampionnenoptocht

	  

	  



dat is het thema waarmee de werkgroep Oecumene in Wehl aan de slag ging zo’n twee maanden geleden. 
Het kan niet anders dan dat je –als je het over  ‘wapen je’ hebt-  er onmiddellijk allerlei beelden op je netvlies komen
uit de grote wereld om je heen. Hoeveel gewapende conflicten zijn er niet en ook interventie om vrede te bereiken, betekent helaas 
meestal wel dat we de wapens ter hand moeten nemen om anderen te vrijwaren van geweld. Geschokt  zijn we ook door het 
geweld dat gewapenderhand wordt gepleegd door fanatieke en intolerante religieuze groeperingen, die anderen hun overtuiging 
opleggen die ze maar hebben te aanvaarden, of het kost hen (letterlijk) de kop. Uiteraard kwamen we hierover met elkaar aan de 
praat voor we aan de slag gingen. Waar komt nu toch eigenlijk die drang tot geweld en het opnemen van de wapens vandaan? Dat 
was waar we ons in de voorbereiding op de viering mee bezig hielden.  Eigenlijk kwamen we toch steeds weer  uit op het feit dat de 
hang naar en het streven naar macht, het anderen willen beheersen en overheersen, op de een of andere wijze altijd ontaardt. Het is 
dan ook die macht, die in de evangelische boodschap door Jezus wordt afgewezen, niet alleen t.o.v. de machthebbers van zijn tijd, 
maar ook t.o.v. zijn eigen leerlingen, die menen zich al van een goede plaats te moeten verzekeren aan de zijde van Jezus en tegen 
wie Hij zegt:  “Het is niet aan mij om die plaatsen links of rechts van mij te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is 
weggelegd.”  En als de andere leerlingen behoorlijk in hun wiek geschoten zijn over dat plaatsbespreken wat een paar van hen wil-
len doen, dan roept Jezus hen bij zich en zegt: “ Wie onder jullie groot wil worden, moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie eerste wil 
zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven als losgeld voor velen.” Dat zijn woorden waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan, woorden die niets met macht te maken 
hebben, maar met gezag verwerven door de wijze waarop je in de maatschappij en in religieuze instituties opstelt, handelt, wat je 
uitdraagt. Woorden die voor ons allemaal gelden. Daarmee konden we dan ook prima aan de slag. Gewapend met vrede… hou het 
dicht bij jezelf… Voor we elkaar  in de viering rond dit thema vrede toewensten, spraken we dan ook samen een ontwapenende 
gedachte uit om ruimte te maken voor dat wapenen met vrede.

De werkgroep Oecumene

Lach me niet uit als ik jou mijn geheim toevertrouw.
Oordeel niet over mij als ik vertel over de misstap die ik beging.
Kijk me niet zo bestraffend aan als ik je in vertrouwen vertel waarvoor ik me schaam.
Laat me niet vallen als je ontdekt dat ik niet zo volmaakt ben als je wel dacht.
Vergeef me liever, ontwapen je, want ik wil oprecht met je samenleven.
Vrede in jouw hart, vrede in het mijne!

Zaterdag 13 september, op Open Monumentendag (OMD),  was de St. Martinuskerk, het oudste 
gebouw van Wehl, opgenomen in een wandeltocht. Een eeuwenoude kerk op het kruispunt van 
wegen, waar dagelijks velen aan voorbij gaan zonder dat er aandacht aan wordt geschonken. Maar 
als de vlag van OMD wappert loopt men gemakkelijker naar binnen (terwijl op anderen momenten 
men ook welkom is!).

Op 13 september kwamen vele belangstellenden, van heinde en ver,  binnen. Vol bewondering  keek men rond en kwamen  vragen  
over de staties, de glas-in- lood ramen en de verbouwingen die in de vorige eeuwen hebben plaatsgevonden, om  de kerk te vergroten.
Maar er waren ook  vragen over de toekomst van  de kerk en kerkgebouwen. Enkele opmerkingen die klonken afgelopen zaterdag: 
‘’Vroeger …..  waren de kerken nog vol, maar tegenwoordig….‘’
‘’Jammer eigenlijk, maar  ja, wij  komen  er ook (bijna) niet meer…“
‘’Bij ons in de stad of omgeving zijn al heel wat kerken gesloten...’’ 
 ‘’Ik wist niet dat zo’n dorpskerk zo’n brok cultuur-historie bevatte….”
  ‘’Wat zijn de kerkbesturen er in het verleden verstandig mee omgegaan door het zo goed te onderhouden....’’

Dan is het goed om te horen dat de zorgen, die de huidige locatieraden en het bestuur van de Gabriëlparochie hebben over de 
toekomst van de kerk en de kerkgebouwen, door veel mensen wordt gedeeld. De oplossing lijkt echter niemand vooralsnog voor-
handen te hebben.

Het  thema  van de  OMD  was, reizen; op reis gaan. Naast op reis gaan in de letterlijke zin van het woord, is ons leven ook een reis. 
Een levensreis met hoogte- en diepte punten, soms  met een gevoel alsof we in een sneltrein zitten. Dan is het goed om te weten, 
dat er rustplekken zijn om bij te tanken, dat je  tot jezelf kunt komen. Die rustplek  kan naast de vele ontspanningsmogelijkheden 
ook de kerk zijn. Om zomaar even bij Maria een kaars aan te steken, of om gewoon even te zitten en je gedachten te laten gaan...

Wapen je met vrede…

“Een pareltje voor Wehl, 
daar moet je zuinig op zijn”
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Gaudeamus

Marketentsterdag Nieuw Wehl

Salve Regina, Mater misericordiae  (Gegroet Koningin, Moeder 
van barmhartigheid ). Dit gezang klinkt je al van buiten tege-
moet als je op woensdagavond aankomt bij de repetitieruimte 
in het parochiecentrum in Wehl. Binnen zitten, in een gemoe-
delijke sfeer, zo’n 15 mannen rond de dirigent. Hun aandacht 
verdeeld tussen het papier met het notenschrift en de dirigent. 
We zijn op bezoek bij het koor Gaudeamus, voluit  ‘Schola Can-
torum Gregoriana Gaudemus’. Dit koor, opgericht in 1992, legt 
zich toe op het zingen van gregoriaanse gezangen, zoals die al 
eeuwenlang klinken in katholieke kerken over de hele wereld. 
Het gregoriaans, de naam is afkomstig van paus Gregorius 
uit de vierde eeuw, is niet door deze paus ontwikkeld, maar 
hij heeft bestaande gezangen uit de verschillende gebieden 
wat meer tot een eenheid gemaakt. Later heeft vooral Keizer 
Karel de Grote rond het jaar 800 gezorgd voor een verdere 
verspreiding in zijn rijk. Even daarvoor was St. Willibrord vanuit 

Op zondag 19 oktober organiseerden de Marketentsters van schutterij de Eendracht in Nieuw 
Wehl de jaarlijkse Marketentsterdag van de Gelderse schutterijen. Een marketentster (ook: zoete-
laar of zoetelaarster) was een wasdame van een legereenheid. Vaak was de vrouw getrouwd met 
een militair beneden de rang van onderofficier. Legereenheden die te velde trokken werden vaak
vergezeld van die dame die de soldaten in haar eenheid, tijdens de rustpauzes, voorzag van een
borreltje en een hartig hapje. Het leger kende toentertijd nog geen eigen kantinedienst. Tijdens
het verblijf in de kazerne verzorgden de marketentsters de soldatenkantine en verrichtten ook
werkzaamheden zoals het wassen en onderhouden van de kleding van de soldaten. De Heilige 
Elisabeth van Thüringen is Patrones van de marketentsters. Elisabeth (1207-1231) was de dochter 
van Koning Andreas II van Hongarije. Op vierjarige leeftijd verloofde zij zich met Lodewijk IV, de 
zoon van Herman I de landgraaf van Thuringen. Aan dat hof werd zij opgevoed. Elisabeth en Lode-
wijk trouwden in 1221, het jaar dat Lodewijk zijn vader opvolgde. Zij hadden een gelukkig huwe-
lijk en gaven drie kinderen het leven. Samen met haar man gaf Elisabeth de minderbroeders onder 
meer woonruimte in Eisenach. Op weg naar de zesde kruistocht kreeg Lodewijk in 1227 in Otranto 
in Italië de pest. Hij stierf aan deze ziekte. Toen zijn broer Hendrik regent werd, nam Elisabeth de 
wijk naar haar oom, bisschop Eckbert van Bamberg. De eerste levensbeschrijvingen van Elisabeth 
hebben haar vertrek gedramatiseerd met het krachtige beeld van Hendrik die Elisabeth met haar 
kleine kinderen in een koude winternacht van de Wartburg verjaagd. Van haar wordt verteld hoe, 
toen zij eens op weg was naar de armen en zieken, door Hendrik werd onderzocht of zij geld en 
brood bij zich had voor ‘het gepeupel’. Toen zij de manden in haar schort moest laten zien, bleek 
dat al het geld en brood veranderd was in rode rozen. Zo mocht Elisabeth haar weg vervolgen. On-
der leiding van haar biechtvader Koenraad van Marburg ging Elisabeth een boetvaardig leven in 
Marburg leiden. Daar liet ze een gasthuis bouwen van armen en zieken. Zij wijdde de rest van haar 
korte	leven	toe	aan	hun	dienst.	Zij	overleed	in	1231.	In	1234	werd	Elisabeth	heilig	verklaard.	De	
dag werd gestart met een ontvangst waarna er een kerkviering was waarin diaken Theo Reuling is 
voorgegaan met medewerking van drumfanfare de Eendracht en het dames en heren parochie-
koor. Deze viering stond in het teken van de patrones van de marketentsters en al wat ze deed. 

Heeft u belangstelling voor het zingen van Gregoriaans? Het koor kan een versterking met nieuwe zangers goed gebruiken.  
U bent van harte welkom op de repetitieavonden in Wehl op woensdagavond van 19.00u tot 20.00u. In de wintertijd is dit op de 
vrijdagmorgen.	De	secretaris,	de	heer	Gerard	Kamphuis	is	graag	bereid	om	nadere	inlichtingen	te	geven,	tel.	nr	:	0315	–	32	48	15	
of mail rietkamphuis@hetnet.nl

	  

Engeland gekomen om o.a. in Emmerich 
een kerk te stichten. Van daar uit zijn wij in ons 
gebied van de parochie Gabriel tot het geloof gebracht. Het 
gregoriaans is dus al oeroud en bevat woorden uit het Joden-
dom ( halleluja en amen) uit het Grieks ( kyrie eleison ) en 
verder is bijna alles in het latijn, de taal van de romeinen. De 
leden van Gaudeamus zetten dus een traditie voort zoals die 
al eeuwenlang in gebruik is bij de erediensten in de katholieke 
kerk. De zangers zijn afkomstig uit Wehl en verschillende plaat-
sen uit de Oude IJsselstreek, zoals Silvolde, Etten, Terborg en 
Doetinchem. Sinds de oprichting heeft het koor al meer dan 
300 keer gezongen in vele parochiekerken in onze omgeving 
en ook wel in de Duitse grensstreek. Het aantal optredens 
komt	daarmee	op	zo’n	14	per	jaar.	Het	koor	zingt	op	verzoek	
en in overleg bij eucharistievieringen en tijdens jubilea en 
afscheids- diensten. Ook in ziekenhuizen en verzorgingshuizen 
zoals in Doetinchem en Zevenaar heeft het koor gezongen en dat 
is een dankbaar werk, zo vertellen de mannen na afloop bij de 
koffie. Verder zingen ze ook graag in kerkgebouwen waar door 
de aanwezige gewelven en de daardoor aanwezige  akoestiek 
de gregoriaanse klanken het best tot zijn recht komen. Na afloop 
van de repetitie, zo tegen acht uur, wordt in de naastgelegen 
ruimte  nog even koffie gedronken, de laatste nieuwtjes uitgewis-
seld en na het opruimen gaan de mannen weer op huis aan.

Theo Koning
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Vormsel schooljaar 
2014-2015

ColumnColumn

Derk

Toeschouwer of deelnemer

Vorig jaar was ik uitgenodigd voor een communiefeest 
ergens in het westen van ons land. Het begon natuurlijk 
met een viering met de communicantjes in de paro-
chiekerk. Het was een mooie dienst, de kerk zat vol, alle 
kinderen in het nieuw en de voorganger deed het heel 
leuk met de kinderen. Maar toch, er was iets vreemds 
dat steeds meer ging opvallen. Telkens als er een kind 
een gebed opzegde of een groepje een lied zong, 
daverde er een enorm applaus door de kerk. En dat ging 
maar voort. Plotseling drong het besef bij me door dat 
de kerkgangers niet aanwezig waren als deelnemers 
aan deze bijzondere eucharistieviering, maar dat ze 
als toeschouwers bij een voorstelling zaten. Ouders en 
familieleden gedroegen zich als bij de afscheidsmusical 
van groep 8.

Ook bij andere gelegenheden komt dit wel voor. Daar 
waar nog processies worden gehouden zie je vaak 
ouders met kinderen voor het huis op de stoep als 
toeschouwer de Sacramentsprocessie aan zich voorbij-
trekken. Dit is toch wel jammer omdat het voor een kind 
een wereld van verschil is of je zelf als deelnemer met 
de stoet meeloopt of dat je aan de kant staat te kijken. 
Voor kinderen, maar trouwens ook voor ouderen, geeft 
het toch meer voldoening om zelf actief een aandeel te 
leveren. Denk bijvoorbeeld maar aan het verschil tussen 
het zelf opgesteld staan bij een voetbalwedstrijd of om 
langs de lijn als toeschouwer aanwezig te zijn.

Beste mensen, laten we daarom, te beginnen met de kin-
deren, proberen als deelnemer bij de diverse plechtighe-
den aanwezig te zijn en niet alles passief aan ons voorbij 
te laten gaan en dit in het besef dat iedereen er toe doet 
en iedereen even waardevol is, ook in de kerk.
Er zijn al genoeg gelegenheden waar we als toeschou-
wer van belang zijn, denk maar aan het belang van 
kijkcijfers bij TV-zenders, maar laten we bij kerkelijke 
plechtigheden toch vooral meedoen als deelnemer.

Groeten,

Anders dan we gewend waren, moet de vormselvoorbereiding 
voor dit jaar nog beginnen. We zijn aan het nadenken hoe we 
de kinderen van nu het beste kunnen begeleiden naar het mo-
ment van ‘ja’ zeggen tegen geloof en kerk. We verwachten in de 
loop van november met concrete voorstellen te komen en de 
ouders en kinderen dan uit te nodigen om mee te doen. 

Pastoraal team

Familieberichten 
Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 19 september 2014

Overleden

Didam
Bertha van Bakel-van Gerven  95 jr., Hof van Varwijk
Lies	Gademan-Verheij		94	jr.,	Binnenrijk,	Giesbeek

Loil
Clara Banning-Jansen  81 jr., Doesburgseweg 27

	  
	  

   Zaterdag    
1  november  
Allerheiligen  

Zondag    
2  november  
Allerzielen  

STOKKUM    
St.  Suitbertus  

   15:30  uur    
Allerzielenviering  

’s-‐HEERENBERG  
Emmaus  /  H.  Pancratius  

   9:30  uur    
Requiemmis    
J.  Jansen  
19:00  uur    
Gebedsviering    
Vrijwilligers  

ZEDDAM  
St.  Oswaldus  

   19:00  uur    
Gebedsviering    
L.  Feijen  

NIEUW-‐DIJK  
H.  Antonius  van  Padua  

   19:00  uur    
Gebedsviering    
Vrijwilligers  

LOIL  
O.L.V.  Onbevlekt  Ontvangen  

   19:00  uur    
Gebedsviering    
Th.  Reuling  

BEEK  
St.  Martinus  

   19:00  uur    
Gebedsviering    
B.  Aarsen  

DIDAM  
H.  Martinus  /  H.  Maria  

19:00  uur  
Eucharistieviering    
  J.  Jansen  

11:00  uur    
Requiemmis  
J.  Jansen  
18:00  uur    
Gebedsviering    
Vrijwilligers  

BRAAMT  
O.L.V.  van  Altijddurende  Bijstand  

17:30  uur  
Eucharistieviering  
R.  de  Vreeze  

09:30  uur  
Eucharistieviering  
R.  de  Vreeze  

KILDER    
St.  Johannes  de  Doper  

   19:00  uur    
Gebedsviering    
M.  Dijkman  

NIEUW  WEHL  
O.L.V.  van  Altijddurende  Bijstand  

   11:00  uur    
Gebedsviering    
R.  Wiendels  

WEHL    
St.  Martinus  

19:00  uur  
Eucharistieviering    
B.  Aarsen  

19:00  uur    
Gebedsviering    
J.  Jansen  
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PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

zaterdag  
25 oktober 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
G. Hendriksen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

19:00 uur 
Mariaviering 
Th. Reuling 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
26 oktober 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

donderdag  
30 oktober 

      19:00 uur 
Mariaviering 
B. Aarsen 
 

    

1 en 2 november  
Allerheiligen en 
Allerzielen 

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen: zie pagina 17 
zaterdag  
8 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen 
 

  19:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 

  17:30 uur 
Gebedsviering  
(H. Martinus)  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  

zondag  
9 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(H. Martinus) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
(65j. priesterfeest)  
R. de Vreeze 
 

18:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

dinsdag 
11 november 

     19:00 uur 
St. Maartenviering 
Werkgroep m.m.v. 
Jeugdkoor 
 

     

zaterdag  
15 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
 B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
16 november 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

  
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
22 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

  19:00 uur 
DG themaviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en 
L. Feijen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. van Merm 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
23 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
H. van Merm 
 

 9:30 uur  
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. Hendriksen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering 
(Ceciliafeest) 
M. Dijkman  
 

zaterdag  
29 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 
 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur  
Communieviering 
(gezinsviering 1e 
advent) 
Vrijwilligers     
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
30 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zaterdag  
6 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 

 

zondag  
7 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen en  
L. Feijen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 

PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

zaterdag  
25 oktober 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
G. Hendriksen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

19:00 uur 
Mariaviering 
Th. Reuling 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
26 oktober 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

donderdag  
30 oktober 

      19:00 uur 
Mariaviering 
B. Aarsen 
 

    

1 en 2 november  
Allerheiligen en 
Allerzielen 
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zaterdag  
8 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen 
 

  19:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 

  17:30 uur 
Gebedsviering  
(H. Martinus)  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  

zondag  
9 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(H. Martinus) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
(65j. priesterfeest)  
R. de Vreeze 
 

18:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

dinsdag 
11 november 

     19:00 uur 
St. Maartenviering 
Werkgroep m.m.v. 
Jeugdkoor 
 

     

zaterdag  
15 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
 B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
16 november 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

  
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
22 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

  19:00 uur 
DG themaviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en 
L. Feijen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. van Merm 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
23 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
H. van Merm 
 

 9:30 uur  
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. Hendriksen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering 
(Ceciliafeest) 
M. Dijkman  
 

zaterdag  
29 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 
 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur  
Communieviering 
(gezinsviering 1e 
advent) 
Vrijwilligers     
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
30 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zaterdag  
6 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 

 

zondag  
7 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen en  
L. Feijen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 

STOKKUM ‘s-HEERENBERG ZEDDAM NIEUW-DIJK LOIL

Vieringen Allerheiligen   en Allerzielen: Zie pagina 17

Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering
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PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

zaterdag  
25 oktober 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
G. Hendriksen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

19:00 uur 
Mariaviering 
Th. Reuling 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
26 oktober 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

donderdag  
30 oktober 

      19:00 uur 
Mariaviering 
B. Aarsen 
 

    

1 en 2 november  
Allerheiligen en 
Allerzielen 
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zaterdag  
8 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen 
 

  19:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 

  17:30 uur 
Gebedsviering  
(H. Martinus)  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  

zondag  
9 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(H. Martinus) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
(65j. priesterfeest)  
R. de Vreeze 
 

18:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

dinsdag 
11 november 

     19:00 uur 
St. Maartenviering 
Werkgroep m.m.v. 
Jeugdkoor 
 

     

zaterdag  
15 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
 B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
16 november 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

  
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
22 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

  19:00 uur 
DG themaviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en 
L. Feijen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. van Merm 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
23 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
H. van Merm 
 

 9:30 uur  
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. Hendriksen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering 
(Ceciliafeest) 
M. Dijkman  
 

zaterdag  
29 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 
 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur  
Communieviering 
(gezinsviering 1e 
advent) 
Vrijwilligers     
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
30 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zaterdag  
6 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 

 

zondag  
7 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen en  
L. Feijen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 

PAROCHIE 
H. GABRIËL 

STOKKUM  
St. Suitbertus 

’s-HEERENBERG 
Emmaus /  
H. Pancratius 

ZEDDAM 
St. Oswaldus 

NIEUW-DIJK 
H. Antonius van 
Padua 

LOIL 
O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen 

BEEK 
St. Martinus 

DIDAM 
H. Martinus /  
H. Maria 

BRAAMT 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

KILDER 
St. Johannes de 
Doper 

NIEUW WEHL 
O.L.V. van 
Altijddurende Bijstand 

WEHL 
St. Martinus 

zaterdag  
25 oktober 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
G. Hendriksen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

19:00 uur 
Mariaviering 
Th. Reuling 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
26 oktober 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

donderdag  
30 oktober 

      19:00 uur 
Mariaviering 
B. Aarsen 
 

    

1 en 2 november  
Allerheiligen en 
Allerzielen 
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zaterdag  
8 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen 
 

  19:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 

  17:30 uur 
Gebedsviering  
(H. Martinus)  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  

zondag  
9 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(H. Martinus) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen  

9:30 uur 
Eucharistieviering 
(65j. priesterfeest)  
R. de Vreeze 
 

18:00 uur 
Gebedsviering  
(St. Maarten) 
vrijwilligers 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

dinsdag 
11 november 

     19:00 uur 
St. Maartenviering 
Werkgroep m.m.v. 
Jeugdkoor 
 

     

zaterdag  
15 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
 B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
16 november 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 
 

  
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
22 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
B. Aarsen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

  19:00 uur 
DG themaviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en 
L. Feijen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. van Merm 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
23 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
H. van Merm 
 

 9:30 uur  
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest)  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
H. Hendriksen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering 
(Ceciliafeest) 
M. Dijkman  
 

zaterdag  
29 november 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering 
(Ceciliafeest) 
B. Aarsen 
 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur  
Communieviering 
(gezinsviering 1e 
advent) 
Vrijwilligers     
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

 

zondag  
30 november 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

    11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zaterdag  
6 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en  
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
L. Feijen 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 

 

zondag  
7 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen en  
L. Feijen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Communieviering  
M. Dijkman 

 

BEEK DIDAM BRAAMT KILDER NIEUW WEHL WEHL

Vieringen Allerheiligen   en Allerzielen: Zie pagina 17



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
Beek om 09.00 uur
           op elke dinsdag van de maand
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
‘s-Heerenberg om 19.00 uur
 op elke 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
Vrijdag:
Wehl om 09.30 uur
 elke vrijdag van de maand

Emmaus - Pancratius te ‘s-Heerenberg
Kerk: Hofstraat 2  Secretariaat: Hofstraat	4,	7041	AD	’s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224	E-mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.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: sintjandedoperkilder@gmail.com
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 09.30 - 11.30 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
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  IBAN: NL96	RABO	0154	6024	02

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
Henk Otten - 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 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.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit 
de parochie en de geloofsgemeenschappen? Kijk dan op 
www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de 
actuele tijden en locaties van alle vieringen. 


