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Voorwoord 

Weekendvieringen 
per 1 januari

Kerstmis. De tijd van uitpuilende boodschappenkarretjes, chique kleding en de 
gekste en grootste lichtversieringen breekt weer aan. Als je rond die tijd je koelkast 
open doet kan je zomaar overvallen worden door plaatsvervangende schaamte. 
De gedachte bekruipt je dan wel eens hoe het zou zijn als je niet de financiële 
middelen zou hebben om dit te doen. Ach nee, dat moet je ook niet denken want 
‘mij overkomt dat niet’. Een naïeve gedachte. Want het kan iedereen overkomen, 
dat is mij de laatste jaren wel duidelijk geworden. 

Hoe zou ik dan Kerstmis vieren? Waar gaat het mij eigenlijk om? En heb ik daar 
al die extra(vagante) dingen voor nodig? Het nieuwe leven, vrede, dat zijn toch 
twee kernbegrippen met dit feest. Worden die beïnvloedt door materiële zaken? 
Het antwoord is nee. Het zijn u en ik die daar als mens invloed op kunnen 
uitoefenen. Door er te zijn voor anderen, op te komen voor de zwakkeren in de 
samenleving, een ander de hand te reiken. Ver weg of dichtbij. Dat maakt niet uit. 
Het zijn persoonlijke gedachten en handelen die bijdragen aan een andere wereld. 

Deze Kerstmis wil ik juist daar bij stilstaan. Met de mensen om mij heen, 
met simpele dingen die toch ook de Kerstsfeer brengen. En de boodschappenkar? 
Die vul ik dit jaar dubbel. Om vervolgens de helft af te geven aan de voedselbank. 
Vredig Kerstfeest! 

Augustine van Ree  

Beste parochianen,

Zoals u wellicht weet zouden de aanvangstijden van de vieringen per 1 januari 2015 
wijzigen. Toch heeft het parochiebestuur in samenspraak met het pastoraal team 
besloten om eerst een evaluatie te houden omtrent de wijziging van de aanvangs-
tijden. Uit deze evaluatie is gebleken dat het merendeel van de geloofsgemeen-
schappen de tijden liever niet wil wijzigen en dat maar één geloofsgemeenschap 
de aanvangstijd van 11.00 uur een prettige vindt. Als pastoraal team hebben we de 
mogelijkheden onderzocht of we de adviezen die uit de evaluatie naar voren zijn 
gekomen over konden nemen. Dit is ons gelukt. Dit houdt concreet het volgende in:

Zaterdagavond
17.30 uur  Braamt
19.00 uur  Stokkum, Nieuw-Dijk, Kilder, Nieuw Wehl

Zondagmorgen
9.30 uur ’s-Heerenberg, Loil, Beek, Didam, Wehl
11.00 uur Zeddam

Enkele uitzonderingen op het weekendrooster zijn:
1. Op feestdagen kennen de vieringen op zondag aangepaste aanvangstijden; 
2. De samenwerking met de parochies Vier Evangelisten (Duiven, Westervoort) 
 en Willibrordus (Zevenaar, Gelders Eiland) kunnen in de toekomst andere 
 uitgangspunten geven;
3. Op de tweede en vierde zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een viering  
 in Didam (‘Anders vieren’). Deze vieringen kunnen op verzoek ook in andere 
 geloofsgemeenschappen worden gehouden. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Pastoraal team en parochiebestuur van de H. Gabriëlparochie

De geloofsgemeenschappen
van de parochie H. Gabriël
•	 Beek: 
 St. Martinus 
•	 Braamt: 
 OLV van 
 Altijddurende Bijstand
•	 Didam:
  H. Martinus / H. Maria OLV 
 van Altijddurende Bijstand
•	 ’s-Heerenberg/Lengel
 Emmaus - Pancratius
•	 Kilder:
 St. Jan de Doper 
•	 Loil:
 OLV Onbevlekt Ontvangen
•	 Nieuw-Dijk:
 H. Antonius van Padua
•	 Nieuw Wehl:
 OLV van Altijddurende Bijstand 
•	 Stokkum:
 St. Suitbertus 
•	 Wehl:
 St. Martinus 
•	 Zeddam:
 St. Oswaldus

Gabriël
Aartsengel Gabriël is de engel van 
de verkondiging en de opstanding. 
Hij brengt de ‘blijde boodschap’. 
Hij brengt het woord van God aan 
de mensen en hij verkondigt dat 
er iets nieuws begint. Zijn naam 
betekent: ‘God is mijn kracht’.

•	 Druk
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam
•	 Vormgeving
 Drukkerij Rozijn Repro, Didam
 (Martijn Schouten)
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Vrede en alle goeds

Tijdens de spits stond ik achter een hoge witte vrachtwagen. 
Nou ja, wit, de wagen zat onder het vuil en de modder. Als 
kind zou ik vroeger met mijn vinger op de wagen hebben ge-
schreven: ‘vies’ of ‘ik wil gewassen worden’. Maar dit keer stond 
er wat anders op. Met grote letters stond achter op de vuile 
wagen:	www.wastunnel.com	in	2014	vieren	we	het	kerstfeest	
te midden van apenstaartjes, I-pads en mobiele telefoons.  
Zelfs ‘zwarte Piet’ is in slecht weer terecht gekomen.  

Maar één feest lijkt hetzelfde gebleven. En dat is het kerstfeest. 
Dat feest heeft oude papieren. Nog steeds zingen we over 
Maria die naar Bethlehem gaat, over herders die midden in de 
winternacht op de velden liggen te slapen, over engelen die 
door het luchtruim zweven en over een Kindeke dat lijdt in de 
kou. Kerstmis lijkt onveranderlijk gebleven. Je kunt geen huis 
voorbij rijden of fietsen of je ziet prachtige versierde huizen. 
Talloze lichtjes, Kerstmannen en arrensleden sieren de 
woningen. Het lijkt wel alsof we een wedstrijd houden.

De romantiek sleept ons in deze dagen mee, maar waar 
naar toe? Is het kerstverhaal wel zo lieflijk als het lijkt? Is het 
kerstverhaal dan ook niet het verhaal van een doodsbange 
vader en moeder die op de vlucht zijn voor de dreigende 
hand	van	Koning	Herodes?	Het	jaar	2014	is	geen	gemakkelijk	
jaar geweest. Dit jaar vieren we kerstmis te midden van een 
wereld vol van problemen. Op de gehele wereld zijn zo’n 
veertig oorlogen aan de gang, een neergestort vliegtuig met 

vele slachtoffers, de uitbraak van de levensbedreigende ziekte 
Ebola, de tienduizenden vluchtelingen die verdronken zijn en 
nog verdrinken in de Middelandse Zee.

En toch gaan we weer zingen en komen wij bij elkaar, tegen 
beter in, om te zingen ‘vrede voor alle mensen van goede wil’. 
Voor een ogenblik hoeft ons oog geen punt van zorg te zijn, 
maar een vonk van hoop, een ster van licht. En wij bidden God 
dat er een omslag komt naar een wereld vol van Zijn vrede. 
Laat in de Kerstnacht die opdracht maar gaan van mond tot 
mond. Laat alle angst en cynisme verdwijnen. 

Over  veertien dagen zullen wij de kerstkribbe weer afbreken 
en zal de dennenboom al zijn naalden verloren hebben. Maar 
het vleesgeworden woord zal blijven leven – in de Immanuel, 
de God met ons. En dat geluid klinkt al ruim 2000 jaar! Het 
pasgeboren Mensenkind is nog te klein om te protesteren 
en Zijn stem te laten horen. Talloze hebben geprobeerd om 
zijn woord van vrede in de kiem te smoren. Maar dat is ze niet 
gelukt. “Vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

Ik wens u allemaal, namens het pastoraal team en het paro-
chiebestuur van de H. Gabriëlparochie  van harte een zalig 
Kerstfeest en een vredig 2015.

Pastoor Jurgen Jansen 

Gebedsviering op de vooravond van de zondag
Vanaf januari zal in de Mariakerk te Didam aan de vooravond van iedere tweede zondag een gebedsviering zijn. In deze 
gebedsviering, op zaterdag om 19.00 uur, aan het eind van de dag staan we stil bij alles wat God ons gegeven heeft. Het is het 
moment om echt stil te worden en dank te zeggen. We borduren in deze viering voort op de vespers, ook wel avondgebed 
genoemd dat hoort bij het getijdengebed. De meeste elementen zijn hetzelfde, een aantal zijn er aangepast. Er wordt in deze 
viering veel gezongen samen met en door het koor, we bidden, luisteren naar de Schrift en er is, zoals gezegd, ruimte voor 
stilte. Voor de viering kunt u intenties opschrijven, deze nemen we mee in de gebeden. Zelf steekt u er een lichtje voor aan. 
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Vitaliteit geloofsgemeenschappen 

De afgelopen 1,5 jaar heeft het bestuur alle geloofsgemeenschappen bezocht voor een impulsavond. Namens het team was 
pastoor Jurgen Jansen, pastor Ben Aarsen of diaken Theo Reuling aanwezig. Tijdens deze impulsavonden werden de parochianen 
bijgepraat over hun eigen geloofsgemeenschap als onderdeel van de parochie H. Gabriël. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren:
- Organisatiestructuur van bisdom tot geloofsgemeenschap
- Aanleiding tot de impulsavonden
- Wat is een vitale geloofsgemeenschap
- Wat heeft de geloofsgemeenschap nodig aan vrijwilligers
- Financiële situatie van de geloofsgemeenschap

Tevens was er gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur en het pastoraal team. Graag danken we de aanwezige parochi-
anen voor hun inbreng en soms ook kritische opmerkingen, die getuigen van een grote betrokkenheid bij hun geloofsgemeen-
schap. Wanneer kunnen we spreken van een ‘vitale geloofsgemeenschap’? Daarvoor gelden drie ‘voorwaarden’ :

- voldoende kerkgangers 
- voldoende vrijwilligers en
- voldoende financiële middelen

Als we terugkijken op de impulsavonden in de parochie, dan moeten we helaas constateren, dat bij een groot aantal geloofs-
gemeenschappen aan één en vaak ook aan meerdere voorwaarden niet of nauwelijks kan worden voldaan. Ondanks de vele 
inspanningen van de locatieraden, die op verschillende manieren hebben geprobeerd om parochianen enthousiast te maken 
voor de impulsavonden viel in veel geloofsgemeenschappen de opkomst erg tegen.  Met name de jonge(re) parochianen (van 
20 – 55 jaar) waren tijdens de avonden (met uitzondering van een paar geloofsgemeenschappen) slecht vertegenwoordigd. Toch 
zijn zij de toekomst van onze parochie. Zij zullen nu het stokje op moeten pakken en zich in moeten gaan zetten als we ook in de 
toekomst in staat willen zijn om in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie de kerk open te houden. Dit betekent, dat ze 
niet alleen als vrijwilliger, maar ook financieel hun bijdrage zullen moeten gaan leveren. Onze geloofsgemeenschappen steunen 
op dit moment vooral op de vele vrijwilligers en de financiële steun van parochianen boven 60 jaar.

Het bestuur en het pastoraal team maken zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van onze parochie. De penningmeester 
van het bestuur is inmiddels met de locale penningmeesters gestart te bekijken hoe we tot kostenverlaging kunnen komen. 
Dit zal echter niet voldoende zijn om het tekort van de parochie (ca. € 100.000,- per jaar) op te vangen. Ook meer inkomsten 
zullen daarvoor nodig zijn. 

Tijdens de impulsavonden bleek, dat elke geloofsgemeenschap behoefte heeft aan nieuwe vrijwilligers. We hebben momenteel 
veel ‘stapelvrijwilligers’; vrijwilligers die meerdere taken op zich hebben genomen, omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn. 
Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers vaak boven de 60 jaar. De locatieraad van uw eigen geloofsge-
meenschap kan aangeven aan welke vrijwilligers behoefte bestaat.

Aanwas van nieuwe, jongere, vrijwilligers is in elke geloofsgemeenschap nodig voor de toekomst. Meld je, bijv. samen met 
buurvrouw/man, vriend(in) of andere ouder(s) aan voor een werkgroep en zorg met vele andere vrijwilligers voor de toekomst 
van je eigen geloofsgemeenschap. Samen een taak op je nemen en ergens voor gaan en staan levert veel voldoening op. En ook 
hier geldt; vele handen maken licht werk. Verdere samenwerking tussen de diverse geloofsgemeenschappen zal in de toekomst 
nodig zijn om de voorbereiding op sacramenten zoals Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel mogelijk te maken. Durf over 
de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen te kijken. In januari zullen het bestuur en pastoraal team de impulsavonden 
verder evalueren en bepalen welk vervolg aan deze avonden zal worden gegeven.

Mocht u naar aanleiding van de impulsavond in uw geloofsgemeenschap of in reactie op dit artikel vragen of opmerkingen heb-
ben, dan kunt u deze sturen aan het secretariaat van de parochie Gabriël (secretariaat@parochiegabriel.nl).

Margot Zwetsloot-Medze
Vice voorzitter bestuur

Parochie H. Gabriël

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
‘s-Heerenberg

Zeddam
Stokkum

Beek
Didam

Nieuw-Dijk
Loil

Wehl
Kilder

Braamt
Nieuw Wehl
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Mijn kerk in balans
De noodklok wordt geluid: onze kerken in de parochie H. Gabriël zitten financieel in zwaar weer. Uw hulp is noodzakelijk. 
Geef daarom gul aan de actie kerkbalans.

Medio januari wordt de actie Kerkbalans 2015 gehouden, met het thema ‘Mijn kerk in balans’. De campagne richt zich op ieder-
een die de kerk in zijn of haar dorp een warm hart toedraagt. Veel kerken staan financieel onder druk. Toch vinden velen, en niet 
alleen actieve kerkleden, het jammer als de plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Ook op maatschappelijk en sociaal 
samenbindend vlak betekent dit een verarming. Het geld dat via de Actie Kerkbalans binnenkomt, komt ten goede aan de plaat-
selijke kerk én aan de pastorale zorg in de H.Gabriël.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het een markant gebouw, voor de ander een gemeenschap van 
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede 
te zoeken of om een kaarsje aan te steken. De plek waar u kunt ontmoeten. 

Uw kerk kost geld. Voor de erediensten, activiteiten, de verwarming en verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire 
projecten – worden kosten gemaakt. Kosten die voor een deel door de opbrengst van de actie Kerkbalans worden gedekt.  Het 
geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. 

Ons belang
Wij hebben allemaal een zeker belang bij de kerk. Misschien niet (meer) als fervent wekelijkse bezoeker aan een H.Mis of andere 
viering in de kerk, maar waarschijnlijk wel op andere momenten. Ik denk aan een uitvaart; nog altijd speelt de kerk een belang-
rijke rol bij het afscheid nemen van een dierbare. Stelt u eens uw dorpsgemeenschap voor zonder kerk bij de schuttersfeesten, 
het carnaval of andere belangrijke plaatselijke activiteiten, stel eens uw gemeenschap voor zonder kerk met Pasen, Pinksteren, 
Allerzielen of Kerstmis.  Willen we onze kerken in stand houden – en dat is nog altijd de insteek van uw parochiebestuur -  dan 
heeft de parochie wel de financiële middelen nodig om het gebouw als zodanig te kunnen blijven onderhouden. Nú komt het 
erop aan of wij mét elkaar in staat zijn een gezond financieel draagvlak te creëren. Op alle fronten nemen parochianen minder 
diensten van de kerk af. Dat betekent ook minder inkomsten. Minder kerkgangers betekent immers minder collecte-inkomsten, 
minder gebedsintenties (en dus ook hier minder inkomsten).Door uw bijdrage aan de actie Kerkbalans kunt u ervoor zorgen dat 
de kerk toch binnen uw eigen gemeenschap een rol kan blijven spelen. Help mee, draag bij. Hieronder en op de volgende pagina 
vindt u uw parochie in cijfers weergegeven. 

Namens het parochiebestuur
Harrie Leijten

De belastingdienst en actie Kerkbalans 
U kunt uw bijdrage aan de actie Kerkbalans als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag 
over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen 
rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60,-) en het maximum van 10 procent van het verzamelin-
komen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenken.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig 
uw voordeel berekenen of vraag het uw lokale penningmeester.

Afname van het aantal sacramenten 
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H. Communie H. Vormsel Huwelijken Uitvaarten

2003
2010
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Toelichting: Minder mensen maken steeds minder gebruik van de sacramenten van onze kerk in de parochie H. Gabriël, zo blijkt 
uit de grafiek hieronder. Dit jaar zet die trend zich in versterkte mate door.
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Toelichting cijfers 2013
Vorig jaar heeft onze parochie iets meer dan honderdduizend euro meer uitgegeven dan is binnengekomen. De penning-
meesters van de locatieraden zijn druk bezig om daar waar kan bezuinigingen door te voeren. Duidelijk is in ieder geval dat de 
parochie wat moet doen.

Toelichting cijfers 2010-2014
Het lijkt een onomkeerbaar proces: de kosten stijgen en de inkomsten dalen. Dat zien we in elke geloofsgemeenschap terug, al is 
het in de ene geloofsgemeenschap extremer dan in de andere. Doorgaan op deze weg is geen optie!

D
e Parochie H

. G
abriël in cijfers  2013

Stokkum

 s-Heerenb. 

Zeddam

Beek

 Didam 

Loil

 Nw.Dijk 

Braamt

Kilder

Wehl

Nw.Wehl

TOTAAL

Lasten
K

osten onroerend goed
13.564

          
40.075

          
34.018

          
15.493

          
40.598

          
23.973

          
30.041

          
21.574

          
8.965

            
34.552

          
16.421

          
279.274

        
P

ersoonskosten doorbelasting
11.797

          
22.598

          
20.990

          
19.254

          
65.061

          
13.125

          
14.912

          
7.456

            
16.547

          
35.571

          
16.062

          
243.373

        
P

ers.kst. niet in loondienst
3.787

            
9.211

            
13.896

          
7.650

            
20.787

          
3.535

            
5.580

            
1.671

            
9.935

            
22.832

          
10.702

          
109.585

        
K

osten eredienst
8.426

            
9.052

            
7.390

            
11.854

          
15.868

          
4.151

            
6.825

            
7.814

            
4.546

            
13.591

          
6.687

            
96.202

          
K

osten pastoraal
4.169

            
8.010

            
6.484

            
4.962

            
19.788

          
5.286

            
4.555

            
1.225

            
4.091

            
8.748

            
5.245

            
72.563

          
V

erplichte en vrijw
.bijdragen

5.791
            

10.150
          

9.356
            

8.056
            

25.145
          

6.931
            

5.941
            

4.387
            

6.569
            

15.102
          

8.062
            

105.490
        

B
eheerskosten

2.281
            

11.595
          

7.835
            

7.069
            

14.906
          

4.342
            

3.958
            

9.044
            

4.689
            

12.126
          

8.434
            

86.279
          

Totaal lasten
49.815

          
110.691

        
99.968

          
74.338

          
202.153

        
61.343

          
71.812

          
53.171

          
55.341

          
142.521

        
71.612

          
992.766

        
B

ijdrage parochianen
B

ijdragen parochianen
51.602

          
80.767

          
55.535

          
52.334

          
166.673

        
52.140

          
45.260

          
26.225

          
40.556

          
99.735

          
42.076

          
712.903

        
Totaal baten

51.602
          

80.767
          

55.535
          

52.334
          

166.673
        

52.140
          

45.260
          

26.225
          

40.556
          

99.735
          

42.076
          

712.903
        

R
esultaat

1.787
            

-29.924
         

-44.433
         

-22.004
         

-35.480
         

-9.204
           

-26.552
         

-26.946
         

-14.786
         

-42.786
         

-29.536
         

-279.864
       

B
egraafplaats baten

13.625
          

-
                    

20.510
          

23.898
          

-
                    

12.654
          

9.853
            

2.789
            

8.494
            

27.881
          

7.125
            

126.828
        

B
egraafplaats kosten

1.784
            

-
                    

9.216
            

7.162
            

-
                    

2.452
            

1.084
            

923
               

5.161
            

5.969
            

4.997
            

38.748
          

R
esultaat

11.841
          

-
                    

- 
11.294

          
16.736

          
-

                    
10.202

          
8.768

            
1.866

            
3.333

            
21.912

          
2.128

            
88.080

          

Saldo exploitatie
13.628

          
-29.924

         
- 

-33.139
         

-5.268
           

-35.480
         

998
               

-17.784
         

-25.080
         

-11.453
         

-20.874
         

-27.408
         

-191.784
       

N
etto opbrengst bezittingen/beleggingen

226.907
        

Toevoeging voorziening groot onderhoud
-100.000

       
Incidentele lasten

-38.734
         

Totaal
-103.611

       

D
e Parochie H

. G
abriël in cijfers 2010-2014

Stokkum

 s-Heerenb. 

Zeddam

Beek

 Didam 

Loil

 Nw.Dijk 

Braamt

Kilder

Wehl

Nw.Wehl

TOTAAL

B
ijdrage Parochianen

2010
46.477

96.890
*

61.750
64.027

185.516
51.886

45.243
35.591

55.795
114.144

46.783
804.102

        
2011

39.334
91.853

*
52.637

56.264
185.145

54.850
49.480

35.320
47.361

98.554
45.574

756.372
        

2012
47.379

79.495
*

47.757
65.368

176.555
50.802

46.045
29.380

42.630
105.581

40.613
731.605

        
2013

51.603
80.767

*
55.535

52.334
166.672

52.140
45.260

26.225
40.556

99.735
42.076

712.903
        

B
egroting 2014

38.100
81.000

*
51.310

48.000
168.400

45.300
41.500

27.250
37.605

104.500
38.162

681.127
        

* inclusief Lengel 

Exploitatie
2011

-22.094
-64.116

*
-44.953

-29.653
-23.743

-8.524
-12.303

-9.285
-24.731

-38.209
-26.615

-304.226
2012

1.585
-63.414

*
-42.084

-10.451
-30.063

-4.224
-21.970

-14.758
-14.387

-4.536
-33.419

-237.721
2013

13.629
-29.924

*
-33.139

-5.268
-35.480

998
-17.784

-25.080
-11.453

-20.875
-27.408

-191.784
B

egroting 2014
-6.053

-36.474
-32.609

-12.318
-39.193

-11.409
-12.069

-16.059
-13.340

-21.389
-30.951

-231.864
* inclusief Lengel 
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Dopen en doopvoorbereiding

Eerste H. Communie

Vormsel 

Kinderwoorddienst 
kent een goede start

Elk jaar komen we als doopwerkgroepen van de Gabriëlparochie bij elkaar. Samenwerken is een terugkerend thema. In de laatste 
bijeenkomst hebben we daarover nieuwe afspraken gemaakt. Gezien het afnemende aantal dopelingen gaan we een nauwere 
samenwerking aan. Het betekent dat de doopouders vanaf januari 2015 zoveel mogelijk gezamenlijk worden voorbereid. Dat wil 
zeggen doopouders uit Kilder, Zeddam, Braamt, Wehl en Nieuw Wehl samen en doopouders uit ’s Heerenberg, Stokkum, Beek, 
Didam, Loil, Nieuw Dijk samen. Het komt regelmatig voor dat er maar één dopeling is en soms in hetzelfde weekend op meerde-
re plekken. Vanaf januari zullen we op de eerste avond van de doopvoorbereiding overleggen waar de gezamenlijk doop plaats 
vindt. Doopouders krijgen ruim van te voren door waar de doopvoorbereiding is. In de uitnodiging wordt aangegeven hoeveel 
dopelingen er zijn en of er op de eerste avond nog overleg plaats vindt waar de doopviering is. 

Het catechesetraject ‘ingroeien in geloof’ gaat in januari volop van start met ouderavonden. Deze worden vervolgd met kind 
bijeenkomsten in de parochie en thuis werken in het boekje: ‘door de poort’. Begin maart zullen de Eerste H. Communie vieringen 
plaats vinden. Daarna vervolgen we de weg om kinderen vertrouwd te maken met ons geloof en de gebruiken. Dit loopt uit in 
het slotfeest dat in april zal zijn. We hopen dat we iedereen die zijn kind dat in groep vier zit, wil laten deelnemen hebben bereikt. 
Mocht dat niet het geval zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met het eigen parochiesecretariaat of dat van de Gabriël: 
secretariaat@parochiegabriel.nl

In het voorjaar hebben we als team ons in het kader van het maken van een beleidsplan ten aanzien van het Vormsel de vraag 
gesteld: In hoeverre beantwoorden we aan de wens van velen om jongeren meer te betrekken bij kerk en geloof? Terugkijkend 
constateerden wij dat we daar ook met het nieuwe project van vorig jaar te weinig naar onze zin in slagen. We zien dat het een 
korte intensieve tijd is: september tot en met november. In deze periode zijn er indringende gesprekjes, mooie ervaringen bij de 
diaconale activiteiten en het rondje kerk, een bijzondere slotviering. Daarna geldt voor het overgrote deel van de vormelingen 
dat ze uit ons zicht verdwijnen. Het is ons nog niet gelukt om met hen verder te bouwen. Voor de komende jaren is onze inzet 
meer en meer gericht op het verdiepen en de inhoud van ons geloof delen met elkaar en doorgeven. Dat vraagt dat we met het 
Vormsel andere wegen dan tot nu gaan. We zijn volop bezig nieuwe plannen te ontwikkelen. Zo gauw we duidelijkheid hebben 
zullen we alle betrokkenen informeren. 

Bij het schrijven van dit stukje zijn er inmiddels drie kinderwoorddiensten geweest. De reacties zijn positief en nog belangrijker, 
kinderen willen graag weer terugkomen. De kinderen komen uit de gehele parochie en vinden vieren met elkaar belangrijker 
dan de locatie. (Mariakerk Didam) Inmiddels is er door de kinderen een heuse kinderwoorddienstkaars versierd en is deze al 
gewijd tijdens de viering van 16 november.  In de decembermaand is er tweemaal kinderwoorddienst. Zondag 12 december om 
11.00 uur en eerste kerstdag om 11.00 uur. Beide keren gaan we tijdens de reguliere viering voor even uit elkaar en delen van 
Gods licht… De meezingende kerkganger herkent hierin misschien wel het nieuwe lied dat we ook introduceerden en wat elke 
viering met kinderwoorddienst wordt gezongen. Beste mensen wij zijn blij met u te mogen delen dat er weer meer ruimte is voor 
kinderen in de kerk en dat dit gedragen wordt door alle leeftijden en koren. Wilt u ook eens ervaren welke nieuwe dimensie weer 
is aangeboord, we nodigen u met uw kinderen/kleinkinderen van harte uit.

-  12 december 11.00 uur: hierbij staat de adventskrans voor de kinderen centraal en maakt ieder zijn eigen versie
- 1e kerstdag 11.00 uur: hierbij staat het geboorteverhaal van Jezus centraal 

Daarnaast	is	het	ons	gelukt	om	naast	de	kinderwoorddienst	op	Eerste	Kerstdag	ook	kindercrèche	voor	de	jongsten	t/m	4	jaar	aan	
te bieden. We hopen u / jou te ontmoeten! 

KWD	data	voor	2015	zijn:	de	zondagen	11	januari,	22	februari,	15	maart,	5	april	(1e	Paasdag),	19	april,	17	mei,	14	juni	en	12	juli.																							

Josine ten Have, Petra ter Wiel, Paula van de Bosch en Carmen Roes

Veranderingen in Sacramenten
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Israël rustig aan… 
Van 19-28 februari 2015 begeleiden pastoor Jurgen Jansen van de H. Gabriëlparochie als reispastor en pastoor Peter Ambting als 
gids een reis van VNB naar Israël. Deze reis brengt u bij de heilige plaatsen van ons geloof, maar biedt u ook een kennismaking 
met het jodendom en het hedendaagse Israël. De reis is speciaal samengesteld voor mensen die een wat rustiger programma 
willen of niet meer heel vlot ter been zijn. Door het aanbod van deze ‘reis op maat’ is voor die mensen toch een bezoek aan het 
Heilige Land mogelijk. Wel is het noodzakelijk dat u zelf uit de voeten kunt in het hotel en in de straten van de binnensteden. 
Het komt voor dat u zelf enkele kilometers te voet dient af te leggen, want de bus brengt ons wel zo dicht mogelijk bij de te 
bezoeken plekken, maar soms kan de bus niet helemaal ter plaatse komen.  Uiteraard mogen ook andere, meer mobiele, mensen 
aan de reis deelnemen. De extra vrij tijd in deze reis kunnen zij invullen ter vrije besteding. U kunt meer informatie vinden in de 
folders die de komende tijd achter in de kerken komen te liggen. 

Reis naar het H. Land van 19-28 februari 2015 

Waarom ga ik mee naar Lourdes?
•	 Omdat	Maria	een	belangrijke	plaats	inneemt	in	mijn	geloofsleven.	Haar	eenvoud,	haar	standvastigheid,	haar	vertrouwen	zijn	

een groot voorbeeld en inspiratie voor mijn persoonlijk leven. 
•	 Omdat	diaken	Theo	Reuling	en	priesterstudent	Johan	Rutgers	ook		meegaan.	En	niet	te	vergeten	die	talloze	geïnspireerde	en	

enthousiaste vrijwilligers, die zich deze dagen inzetten. Ook uit onze Gabriëlparochie.
•	 Het	samen	zijn	in	Lourdes	maakt	dat	je	elkaar	tot	deelgenoot	maakt	van	je	dankbaarheid	en	je	vragen.	
•	 Omdat	op	bedevaart	gaan	voor	mij	betekent;	heel	letterlijk	de	dagelijkse	realiteit	even	voor	een	paar	dagen	achter	mij	te	

laten.  Om in  Lourdes thuis te komen. 
•	 Omdat	het	mij	de	gelegenheid	geeft	om	met	je		eigen	parochianen	een	paar	dagen	je	geloof	te	vieren,	zinvolle	ontmoetingen	

te hebben. In alle gemoedelijkheid en veel plezier de dagen met elkaar door te maken.
•	 De	organisatie	van	het	bisdom	zorgt	voor	goede	vieringen,	waar	we	als		pelgrims	veel	zullen	ontvangen.	Waarin	gebed	en	

zang ons zullen inspireren. 
•	 Omdat	op	deze	bedevaart	alle	generaties	vertegenwoordigd	zijn.		Ieder	met	een	eigen	program,	maar	eensgezind.	Echt	de	

kerk op z’n best. Een kerk die leeft. 
•	 Lourdes	de	mogelijkheid	geeft	om	als	grote	gemeenschap	je	te	verenigen	(voor	bijvoorbeeld	de	vieringen)		maar	er	ook	voor	

elke pelgrim persoonlijk momenten zijn om je gang te gaan. Daarin zit een mooie balans.
•	 Lourdes	neem	je	mee	naar	huis.	Het	geloof	en	de	saamhorigheid	in	Lourdes	neem	je	mee.	

Daarom ga ik naar Lourdes! U gaat toch ook met ons mee?

Pastoor Jurgen Jansen 

Bisdom bedevaart 2-9 mei 2015



De	Gabriël			•		Kerstmis	2014										9

Misdienaars gezocht! 

Speciale kinder zing-vieringen

Pauselijke onderscheiding 

Wij zijn in Loil dringend op zoek naar nieuwe misdienaars. 
Heb je de Eerste Heilige Communie gedaan en vind je het leuk 
om tijdens een viering te helpen in de kerk?
Meld je dan aan bij een van onderstaande: 

- Jolanda Westendorp tel. 0316 – 223 801 of email: jolanda.westendorp@online.nl  
-	 Jan	Lanters	tel.	06	–	22	22	49	40	of	email:	lanterspors@kpnplanet.nl	
- op zondagmorgen na de viering bij de koster van dienst

Kom je uit een andere geloofsgemeenschap maar wil je ook graag misdienaar worden? 
Meld je dan bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap.

Vanaf januari 2015 zal het kinderkoor Sam Sam niet meer bestaan. Helaas is het 
aantal kinderen zodanig afgenomen, dat het te weinig is om door te gaan zoals we 
gewend waren. Omdat we het jammer vinden om het helemaal op te doeken, hebben 
we een andere insteek bedacht. We zullen alleen nog zingen tijdens de kinder- ge-
zinsvieringen, zoals Palmpasen, Moederdag, Kerst, etc. Dit zijn zo’n 6 vieringen per 
schooljaar. Voor elke viering oefenen we 2 maandagmiddagen (15.30 - 16.30 uur). De 
andere maandagen is er dus ook geen repetitie. De groep die op dit moment met 
veel enthousiasme zingt bij Sam Sam blijft ook hieraan mee doen. Daar zijn we al heel 
blij mee. Maar we hopen door deze nieuwe draai ook meerdere kinderen te kunnen 
verwelkomen, zodat we tijdens de vieringen ons  beste beentje voor kunnen zetten! 
We zouden het prettig vinden als we een mail zouden krijgen van de kinderen die 
interesse hebben, zodat wij weten wie hieraan mee zouden willen doen en wij ook 
meteen hun emailadres hebben. De data van de vieringen en de bijbehorende repeti-
ties zullen via de mail bekend gemaakt worden aan de desbetreffende kinderen.

Maike Hieltjes 
maikehieltjes@gmail.com 

Jan Loskamp werd zondagmorgen 9 november in de Pancratiuskerk in 
’s-Heerenberg aan het slot van de eucharistieviering in het zonnetje gezet. De 68-jarige, 
compleet verrast, ontving voor zijn verdiensten voor kerk en samenleving de hoogste 
pauselijke lekenonderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Na een korte inleiding door 
de voorzitster van de locatieraad mevr. A. van Uhm ontving Jan Loskamp de pauselijke 
onderscheiding uit handen van Pastoor Jurgen Jansen die voor de aller eerste keer een 
pauselijk onderscheiding uitreikte. Jan Loskamp begon zijn kerkelijke loopbaan al op 
jeugdige leeftijd. Hij is koorlid, gebouw beheerder, was lid van het kerkbestuur, is lid 
van de locatieraad, is koster,  jaarlijkse bouwer van de kerststal, begeleide de restauratie 
van kerk en pastorie, begeleide de restauratie van het ‘Maarschalkerweerdorgel’,  is de 
stuwende kracht en coördinator bij heel veel werkgroepen, etc. Ook bij andere instanties 

zoals het  Stichting het Gasthuis en ‘Azora’ is hij een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Alles samengevat mag er ten aanzien van hem 
gesproken worden van jarenlange Pro Deo werkzaamheden voor de R.K. Sint Pancratiuskerk en haar geloofsgemeenschap. Mensen 
die zich op zodanige manier en over zo vele jaren inzetten voor een parochiegemeenschap zijn slechts met een zoeklicht te vinden. 
Jan Loskamp was behoorlijk verrast omdat hij dit totaal niet verwachtte. Er was stiekem een zogenaamde familiedag georganiseerd. 
Onder het toeziend oog van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden ontving hij de kerkelijke eremedaille.

Ed te Pas

Pastoor Jurgen Jansen speld Jan Loskamp 
de pauselijke onderscheiding  ‘Pro Eccle-
sia et Pontifice’ op.

De onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’  is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-ka-
tholieke kerk. Dit ereteken is ingesteld in 1888 door paus Leo XIII bij zijn 50 jarig jubileum als priester. Op de voorkant van 
de medaille staan de apostelen Petrus en Paulus en de tekst ‘Pro ecclesia et Pontifice’. De medaille hangt aan een geel- wit 
lint,	de	kerkelijke	kleuren.	De	medaille	wordt	uitgereikt	aan	katholieke	gelovigen	die	tenminste	45	jaar	oud	zijn	en	
zich gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor katholieke samenleving en dit ook in hun 
maatschappelijke leven hebben uitgedragen. Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ontvangen van de Paus.
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Cadeau Kerkplein Wehl 

Oudjaarsviering

Geslaagde Martinusavond

Op het Kerkplein vinden niet alleen kerkelijke activiteiten plaats, maar het wordt ook 
beschikbaar gesteld voor andere activiteiten, zoals de Wehleriade, schuttersfeesten en 
de kerstmarkt, georganiseerd door de Wehlse ondernemers. Bij goed weer is het plein 
ook geschikt voor een koffieconcert, een Fair Trade ontbijt en wellicht nog voor meer 
activiteiten. Het  Kerkplein is een saai plein met weinig groen en heel veel beton. We 
zouden dit plein graag willen ‘aankleden’ met meer ‘groen’, maar de middelen hiervoor 
ontbreken.

Daarom heeft de locatieraad van Wehl een paar maanden geleden een aanvraag 
ingediend bij de Rabobank om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
coöperatiefonds. Op dinsdag 11 november vond de ledenvergadering plaats van de 
Rabobank. Daar heeft Ludo Schennink aan de hand van een diapresentatie namens 
de locatieraad een gloedvol betoog gehouden en met succes: er is ons een donatie 
toegekend van € 1.800,- voor de verfraaiing van ons Kerkplein. Uiteraard zijn we zeer 
ingenomen met deze toekenning!

Gezien het jaargetijde zullen de plannen pas in het voorjaar van 2015 uitgevoerd kun-
nen worden. We houden u op de hoogte!

Locatieraad geloofsgemeenschap St. Martinus Wehl

Stil	zitten	doen	we	niet.	De	tijd	gaat	door	en	ook	wij	gaan	door.	Voor	de	Oudjaarsviering	2014	hebben	we	als	thema	gekozen	een	
tekst van Augustinus, “Wij zijn de tijden”. In de tijd van Augustinus werd er al gepraat over sombere tijden. Eigenlijk niets nieuws 
onder de zon. Augustinus heeft deze angsten zeer ter harte genomen en hield een bezielende preek:

“Was er maar geen overvloed aan slechte ménsen, dan zou er ook 
geen overvloed aan slechte dingen zijn. Het zijn slechte tijden! Het zijn 
moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed 
leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, 
zo zijn de tijden.

Maar wat doen wij eraan? ... Waarom teleurgesteld zijn, waarom mop-
peren op God? Er is een overvloed aan slechte dingen in de wereld om te 
voorkomen dat we de wereld beminnen. ... De wereld is slecht, jazeker, 
slecht. Maar we beminnen haar alsof ze goed is. Wat is er dan zo slecht 
aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, 
en alles wat daarin is, vissen, vogels, bomen, ook niet. Al die dingen 
zijn goed. Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken. 
Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen? Als wij onze zegeningen 
tellen blijken er ook zoveel mooie dingen te zijn.”

Rond deze tekst willen we wat nadenken in de oudjaarsviering. Wat we vooral door willen geven is dat er ook nog ergens een lichtje 
brandt, het is dat licht dat aangestoken is tijdens al de Maria vieringen en dat we brandend willen houden ook in het jaar dat voor 
ons ligt. Wij wensen u allen een goede tijd de komende maanden en hopen dat er voor u allen straks in het nieuwe jaar ergens een 
lichtpuntje zal verschijnen.

Werkgroep Maria- en Oudjaarsvieringen parochie Gabriël  

Ongeveer 80 personen waren in de viering, waarin dankbaarheid werd uitgesproken voor de vele vrijwilligers die 
hun talenten  inzetten om  de geloofsgemeenschap levend te  houden. Pastoor Jansen bedankte alle vrijwilligers 
voor hun onmisbare inzet en benoemde de vele taken, die  door de vrijwilligers verricht worden. De geloofs-
gemeenschap kan niet zonder! Ook op deze Martinusavond werd de Martinus plaquette met oorkonde uitgereikt aan 
de vrijwilliger met bijzondere verdienste. Dit jaar waren het er twee: de broers Bertus en Tonnie Volman. Al jarenlang kan de geloofs-
gemeenschap een beroep op de heren Volman, zij doen allerlei klussen in en rondom  de kerk en op het kerkhof. Ook steigermate-
riaal, etc. wordt regelmatig (pro deo) uitgeleend voor de Allerzielenviering,  de bouw van de kapel en onlangs nog voor het kappen 
van de beukenboom op het kerkhof. Helaas waren de beide heren niet aanwezig, maar pastoor Jansen heeft  de volgende dag met 
de plaquettes, oorkondes en een prachtige bos bloemen de heren thuis  volkomen verrast. Ze waren er erg mee ingenomen.
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Beste parochianen,

Ofschoon het nog ver weg is, we vieren eerst nog kerstmis en 
dan carnaval, wil ik wel graag aandacht vragen voor het vol-
gende; na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer 
de veertigdagentijd beginnen met een vastenwandeling. De 
wandeling vindt plaats op zaterdag 21 februari 2015. Om 
13.15 uur verzamelen we ons op het plein voor de St. Oswal-
duskerk te Zeddam, waarna om 13.30 uur de wandeling start 
door de Montferlandse bossen. Om 15.30 uur zijn we terug bij 
de St. Oswalduskerk voor een kop koffie/thee met een plaatje 
cake. Om 16.00 uur sluiten we af met een vesperviering.

Mocht u de wandeling over willen slaan dan spreekt het voor 
zich dat u toch van harte welkom bent voor de vesperviering. 
Wij hopen dat het aantal deelnemers net zo groot zo niet 
groter is dan vorig jaar.

Leon Feijen

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

Gedoopt
Nout Tomberg, Wehlseweg 59
Tijmen Giesen, Bakenburgseweg 681
Floris Gudden, Gruttostraat 53
Roza Hoeree, Luijnhorststraat 10
Elin Derksen, Nieuwe Meursweg29
Mette van Wessel, Antoniusstraat 5
Jurre	Roes,	Dunselmanstraat	4
Jade Tiemes, Zuidermarkweg 1b
Liam Italiaander, Ten Renske 1

Getrouwd
Jonas Norrby en Karin Jansen

Overleden
Beek
Theet Leuverink  85 jr., Sint Antonia
Silvester Meyer  63 jr., Pastoor van Angerenstraat 32
Didam
Tonia	Heusingveld-	Gal		94	jr.,	Waverlo	27
Wim Kwakman  79 jr., Lupinestraat 30
Loil
Gerrit Rasing  85 jr., Doesburgseweg 6
Nieuw-Dijk
Werner Bodd  52 jr., Haamstraat 7
Peter Koster  55 jr., Lange Klauwenhof 12

	  
	  

De juiste maat

We leven nog steeds in een tijd van economische crisis. 
Voor veel mensen is dit een hard gelag, vooral als je 
werkloos geworden bent of nog erger, als je in armoede 
bent geraakt. Het is te hopen dat het voorzichtig inge-
zette herstel mag leiden tot betere tijden voor iedereen. 
De crisis begon in 2008 met het omvallen van een paar 
grote banken die al te roekeloos grote bedragen hadden 
uitgeleend met het risico dat particulieren en bedrijven 
dit niet zouden kunnen terugbetalen. Ook waren er 
producten verkocht waarvan de klanten de gevolgen 
niet konden overzien en die later werden aangeduid 
als woekerpolissen. Het vertrouwen in de banken en 
verzekeringsmaatschappijen verdween als sneeuw 
voor de zon en de banken moesten met miljarden aan 
overheidssteun overeind gehouden worden. Je zou kun-
nen zeggen dat de financiële wereld te groot geworden 
was in onze samenleving maar dat we dat niet zagen 
aankomen.

Eenzelfde beeld hebben we ook gekend in onze katho-
lieke kerk, die in de tijd die we nu aanduiden met ‘het 
rijke roomse leven’ ook een bijzonder groot stempel 
drukte op de samenleving van de gelovigen. Behalve 
dat de mensen erg veel tijd doorbrachten in de kerk, 
was ook het sociale- en verenigingsleven geheel door de 
kerk bepaald. Je zou kunnen zeggen dat in die tijd ook 
de kerk te nadrukkelijk aanwezig was op alle terreinen.
in ons leven.

Ja, de tijden zijn wel veranderd. We zijn welvarender 
maar ook individualistischer geworden. En daar, waar de 
kerk vroeger een monopolie had, bijvoorbeeld bij het 
bieden van hoop en troost in moeilijke tijden, zien we 
dat dit vaak wordt overgenomen door anderen. Denk 
aan crematies en begrafenissen waar vaak de kerk niet 
meer in beeld is. Ook onlangs bij de herdenking van de 
slachtoffers van de vliegramp MH 17 zagen we dat veel 
rituelen die eerder aan de kerk waren voorbehouden, nu 
door anderen op een waardige wijze werden uitgevoerd.

Maar er is ook hoop op een betere toekomst voor onze 
kerk, want bij een onlangs uitgevoerd onderzoek bleek 
dat weliswaar het kerkbezoek, vooral bij katholieken nog 
steeds afneemt, maar dat toch meer dan 50% van de 
mensen zegt dat ze geloven. We zien dus dat niet zozeer 
het geloof minder wordt, maar dat mensen zich van de 
kerk hebben afgekeerd. Het zal moeilijk zijn maar we zul-
len toch moeten streven naar een kerk waar gelovigen 
zich weer thuis voelen en weer omzien naar elkaar zodat 
we samen weer kerk zijn.

Aan alle mensen een zalig kerstmis en een gelukkig 
nieuwjaar!

Groeten,

Derk
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In de agenda...
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Kerstinzameling 
voor voedselbanken
De katholieke en protestantse kerken binnen de grenzen van de gemeente Montferland en de gemeente Doetinchem zamelen weer 
levensmiddelen in voor de voedselbanken. De voedselbanken steunen daarmee veel mensen in hun moeilijke bestaan. Het aantal 
mensen, dat noodgedwongen gebruik maakt van de voedselbank, wordt helaas steeds groter: in Montferland zijn 110 adressen en in 
Doetinchem	230	adressen	waarvoor	wekelijks	een	voedselpakket	wordt	samengesteld.	In	de	aanloop	naar	Kerstmis	2014	willen	we	
graag weer een beroep op u doen om levensmiddelen beschikbaar te stellen voor dit zeer goede doel.

In de geloofsgemeenschap Nieuw Wehl bij	het	parochiecentrum	(Nieuw	Wehlseweg	18)	op	maandag	15	december	van	14.00	
tot 16.00 uur en donderdag 18 december van 18.30 tot 19.30 uur

In de geloofsgemeenschap Wehl	bij	het	parochiecentrum	(Kerkplein	4)	op	maandag	15	december	18.30	tot	20.00	uur	en	
woensdag 17 december van 9.30 tot 11.30 uur

In de geloofsgemeenschappen Kilder, Braamt, Zeddam, ’s-Heerenberg, Stokkum, Beek, Nieuw-Dijk, Loil en Didam in de 
kerkportalen op vrijdag 19 december van 17.00 tot 18.00 uur.

U kunt eventueel ook een bedrag overmaken. Dit is ook zeer welkom; wekelijks moet er een groot aantal pakketten worden 
samengesteld.	Het	rekeningnummer	van	de	Voedselbank	Doetinchem	is	NL54RABO0110436008	en	van	de	Voedselbank	
Montferland is NL20RABO0155003658.

Cuba
Een economie van gemeenschap

Nadat de voormalige Sovjet Unie haar steun aan Cuba heeft 
stopgezet, is de economie compleet ingestort. Voeg daar het 
Amerikaanse handelsembargo en de ingewikkelde politieke 
situatie aan toe en de moeilijke positie van de Cubaanse be-
volking is duidelijk. Winkels zijn leeg, veel van de basisbehoef-
ten zijn ‘op de bon’ en voorzieningen als elektriciteit, schoon 
drinkwater en medicijnen zijn voor veel mensen een onbereik-
bare luxe. Juist door het isolement waarin het communistische 
Cuba verkeert, is de positie van de R.-K. kerk uniek: geen enkele 
organisatie in het land houdt zich actief bezig met ontwikke-

ling en sociaal-maatschappelijk werk. Hulp via de R.K. kerk is de 
enige manier om de bevolking van Cuba te ondersteunen. Het 
is in Cuba tegenwoordig op kleine schaal toegestaan een eigen 
onderneming te starten. De Cubaanse bevolking mist hiervoor 
echter de middelen, de kennis en de ervaring. Adventsactie wil 
een aantal ondernemende Cubanen de gelegenheid geven om 
in een Spaanstalig land een opleiding te volgen. Met de kennis 
die zij opdoen, kunnen de deelnemers bedrijfjes opzetten 
waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Deze 
bedrijfjes zullen zich organiseren op basis van de ‘economie 
van gemeenschap’: de winst uit de onderneming wordt met de 
gemeenschap gedeeld: 

- een deel komt ten goede aan structurele projecten van
 vorming en ontwikkeling;
- een deel is bestemd voor hulp aan mensen die in nood zijn; 
- een deel wordt geïnvesteerd in het bedrijf.

Op Cuba werkt inmiddels een aantal bedrijfjes volgens dit 
principe. De Adventsactie wil de oprichting van elf nieuwe 
bedrijfjes ondersteunen. Onze Gabriëlparochie wil dit project 
graag steunen en daarom zal in de geloofsgemeenschappen 
tijdens	vieringen	gecollecteerd	worden	(13	en	14	december	
in de kerken Loil, Beek, Didam en Nieuw-Dijk).  Deze collectes 
worden van harte aanbevolen.  Wilt u meer informatie over dit 
project dan kunt u dit vinden op www.adventsactie.nl. U kunt 
bijdragen aan dit project door te geven aan de collecte in uw 
kerk of door rechtstreeks uw bijdrage over te maken op reke-
ning NL89INGB0653100000  t.n.v. Bisschoppelijke Adventsactie 
te Den Haag. o.v.v. Cuba.
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De Kerststal

Het kerstfeest van Pascal en Pamella

Elk jaar zetten we de kerststal weer op. Een traditie die we met 
veel enthousiasme in stand houden. Want hoe ontroerend is het 
niet als je ziet hoe kinderen vol verwondering naar het geheel 
van beeldjes en bouwwerkjes staan te kijken. En dan vragen: 
“Wie is dat?” We kennen al lang de huidige vorm van de kerst-
stal, al was dat in het eerste millennium van onze kerk wel wat 
eenvoudiger. Toen werd met Kerstmis een kribbe op of naast het 
altaar gezet en dat was het. Met name door Franciscus van Assisi 
is de huidige vorm ontstaan van een stalletje met kribbe, os en 
ezel. Wat heeft Franciscus bewogen om daar mee bezig te zijn? 
Zijn doel was om in zijn leven in alles en met alles het Evangelie 
te onderhouden om daarmee zo nauwgezet als mogelijk was 

de leer en de voetstappen van Jezus Christus te volgen. Hij 
mediteerde over de woorden die Jezus gesproken had en pro-
beerde innerlijk te beleven wat Jezus aan daden heeft laten zien. 
Vooral de menswording van God en het lijden van Jezus waren 
voor Franciscus een enorme bron van inspiratie. Aan een van 
zijn volgelingen, een zekere Johannes uit Greccio (Italië), zei hij 
een paar weken voor kerst: “Als je wilt dat we in Greccio dit jaar 
Kerstmis vieren, ga dan vlug aan de slag. Ik wil de herinnering 
oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren is, en zo goed 
mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandig-
heden zien waaronder het Kind te lijden had, hoe het daar in 
een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel.” Het was iets 
nieuws, zoals in onze tijd de Passion een nieuwe manier is om 
het lijdensverhaal uit te beelden. De geschiedschrijver Thomas 
van Celano vertelt dan ook: “Greccio was een nieuw Bethlehem 
geworden. De nacht was helder als de dag en een verrukking 
voor mens en dier. En ze kwamen, de mannen en de vrouwen, 
opgetogen van vreugde bij het zien van de geheel nieuwe ma-
nier waarop het geheim werd gevierd. Het bos weergalmde van 
de stemmen en de rotsen kaatsten het geluid terug.” In de loop 
der eeuwen kwamen Maria, Jozef, de herders en de koningen 
er bij. Tot zelfs bouwwerken die een heel dorp of nog meer 
omvatten. In het huidige Greccio kun je permanent een enorme 
verzameling kerststallen bewonderen. Op de plek waar het ooit 
begon met de vraag waarom God zich in een mensenkind onder 
ons begeven heeft. Dat geheim mogen wij overdenken bij onze 
eigen kerststal.

harde Duitse broodjes kan scoren. En daarnaast het gewoon 
gezellig maken met elkaar in huis. Daar moet toch ook het feest-
gevoel van komen. Kun je in zo’n situatie nog wel uitkijken naar 
het Kerstfeest? Jazeker, beamen ze allebei. Je hebt een boompje 
staan, de lichtjes zijn aan zodat de grote lampen mooi uit kun-
nen blijven voor een gezellige sfeer, kaarsjes branden en met 
elkaar en met vrienden maak je het lekker knus. En we proberen 
altijd nog even naar de kerk te gaan, geeft Pamella aan, dat 
hoort er ook bij. En Eerste Kerstdag, vaste prik, naar moeder toe. 

Wat dat betreft zijn we waarschijnlijk niet anders dan 
de meesten. Wanneer je in een moeilijke situatie 

verkeerd, zoals het gezin van Pamella en Pascal, 
dan kun je veel te wensen hebben. Is dat ook 

zo? Je kunt dromen van een schip vol geld, 
zegt Pascal, maar de realiteit is anders. Als 
het maar goed gaat met de kinderen, dan 
kan de rest ons gestolen worden. Het 
mooiste moment van het afgelopen jaar 
was dat Jeffrey opeens kon lopen. Door 

een aandoening hebben hij en zijn broer 
Jeremy geen honderd procent controle 

over hun spieren. Dit jaar liep Jeffrey opeens 
zelfstandig! Onze grootste wens is dat dit 

ook met Jeremy gebeurt. Er zijn situaties die 
nog erger zijn, zegt Pascal. Ons huis is niet groot, de 

kinderen bezetten de slaapkamers en wij slapen in de bij-
keuken. Dat is ’s winters best koud, merkt Pamella op. Maar we 
voelen ons niet zielig en dat zijn we ook niet. Ik hoop wel ooit 
weer eens in een eigen autootje te kunnen rijden, verwoordt 
Pascal. Bij het afronden van dit gesprek geven Pascal en Pamella 
aan dat ze iedereen een fijne kerst toewensen. Minder ellende 
en meer vreugde. De kerstboodschap in een notendop.

Theo Reuling ofs

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen manier om het kerstfeest 
te vieren en daarbij al dan niet flink uit te pakken. Maar wat als 
de financiën te wensen overlaten? We vragen het aan Pascal 
en Pamella. Pascal en Pamella wonen in ’s-Heerenberg. Bij hen 
wonen de kinderen Jeffrey en Jeremy, een tweeling van zes, 
Joana van drie en Jill die dit jaar het levenslicht zag. Als ik op 
bezoek kom is ook een bevriend stel met hun kind aanwezig, 
zodat het gezellig druk is in de niet al te ruime tussenwoning. 
Een hond krabbelt vanuit de achtertuin tegen het raam; binnen 
lijkt het voor hem blijkbaar veel gezelliger. Pascal en 
Pamella hebben het financieel niet gemakkelijk. Er 
zijn schulden. Ze staan vrijwillig onder bescher-
mingsbewind, wat inhoudt dat er iemand 
meekijkt om te zorgen dat de vaste lasten 
steeds betaald worden. Ze krijgen weke-
lijks een leefgeld, waarvan ze moeten 
eten, kleding kopen en alle andere dingen 
doen die niet onder de vaste lasten vallen. 
Dan blijft er nog een beetje geld over 
waarvan enkele zogeheten niet-saneerba-
re schulden worden afbetaald. Zodra dat 
is afgerond hopen ze in de schuldsanering 
terecht te komen om het financieel weer een 
beetje op orde te krijgen. Van het weekgeld 
proberen ze rond te komen. Maar, zegt Pascal, aan 
het eind van het weekgeld is er altijd nog een dag over en 
voorlopig zal dat nog niet veranderen. Hoe vier je dan Kerstmis? 
Minder uitgebreid dan vroeger, is het antwoord. Konden ze eer-
der nog wel eens uitpakken met lekker eten zoals gourmetten, 
een drankje en een versnapering, de laatste jaren moeten ze 
het doen met wat ze hebben. En dat is vaak niet veel. Gelukkig 
is het pakket van de voedselbank rond de kerstdagen een stuk 
uitgebreider, geeft Pamella aan, wat het feestelijker maakt met 
deze dagen. Pascal hoopt dat hij voor het kerstontbijt nog wat 
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Zondag 14 december

Zondag 21 december

Kerstconcert in St. Suitbertuskerk 
in Stokkum
Op	zondagmiddag	14	december	vanaf	14.00	uur	is	er	een	kerstconcert	in	onze	kerk.	
Hieraan werken mee de koren: het parochiekoor Inter Nos -  het koor For Joy -  het 
jongerenkoor Sing a Song en als gastkoor de Weerklank uit Zeddam. Om alvast in de 
kerststemming te komen staat er op het kerkplein een sfeervol ingerichte tent waar 
u koffie of glühwein kunt drinken en er staat een oliebollenkraam met vers gebak-
ken oliebollen. Verder staan er kraampjes met o.a. zelfgemaakte kerst producten. Het 
belooft een gezellige middag te worden. We nodigen u van harte uit voor dit concert, 
de toegang is gratis.

Kerstoptreden Different Generations
Zondag 21 december is iedereen van harte welkom in de Mariakerk te Didam. Om 
bezoekers alvast in kerstsferen te brengen zal ‘Different Generations’ ‘s middags 
haar gevarieerde kerstrepertoire ten gehore brengen. Naast DG zal ook vocalgroup 
‘Ladies&Gentlemen’ optreden en speelt Sidika Bremer, een zeer muzikale Didamse 
jongedame, stemmige pianomuziek. Voorafgaand aan, in de pauze en na afloop van 
de zang is er ruim gelegenheid de prachtige kerststal in de Mariakerk bekijken.

Het	kerstprogramma	‘Rondom	de	kerststal’	begint	om	14.30	uur.	De	deur	van	de	kerk	
gaat	om	14.00	uur	open.	In	de	pauze	is	er	koffie,	thee	en	iets	te	drinken	voor	de	kinde-
ren met natuurlijk iets lekkers erbij. De toegang is gratis.

Kerstmorgen zingt Different Generations eveneens tijdens de eucharistieviering van 
11.00 uur. We zien u graag 21 december bij de kerststal en ook 25 december bent u 
van harte welkom!

	  

	  

Kerstmis: aandacht of attentie?
Het is een goed christelijk gebruik om rond de feestdagen extra aandacht te besteden aan de mensen die het op dat moment wat 
minder getroffen hebben. In onze geloofsgemeenschappen staan op die manier bijvoorbeeld ouderen, zieken en mensen in rouw 
centraal. Soms gaan de goede wensen vergezeld van een attentie. Een gebruik dat in enkele geloofsgemeenschappen al een traditie 
is geworden. De meeste attenties worden betaald door de Caritas. De Caritas is een kerkelijke instelling die er is om in gevallen van 
nood op te treden. Rond de feestdagen is er aandacht voor mensen die moeten leven met lichamelijke of geestelijke beperkingen, 
eenzaamheid en ingrijpende levensveranderingen. Financiële problemen zijn er bij deze mensen meestal niet. De aandacht hoeft 
dan ook niet vergezeld te gaan met een groot pakket. Een werkgroep uit de Caritasgelederen heeft zich hierover gebogen en advies 
aan het PCI-bestuur uitgebracht. De Caritas zal in de toekomst dan ook terughoudender zijn met het financieren van de attenties die 
bij de goede wensen worden gevoegd. Niet dat de Caritas het niet meer wil financieren, maar minder en passender bij het doel van 
de attentie.

Dat heeft ook te maken met de financiën van de Caritas zelf. Er wordt steeds vaker een beroep op de Caritas gedaan door mensen 
die financieel in de problemen zitten. Niet dat de Caritas alle problemen kan oplossen, maar vaak kan de Caritas wel helpen om de 
financiële beweging bij knelsituaties weer de goede kant op te krijgen. En dat kost geld, wat ergens in de begroting gevonden moet 
worden. Bij de afweging van waar nu de echte nood zit, komt de PCI (Parochiële Caritas Instelling) eerder bij de mensen in financiële 
nood terecht dan bij de attenties rond de feestdagen. De aandacht voor de medemens moet blijven. Een opdracht waar locatiera-
den, pastoraatsgroepen en caritasgroepen gezamenlijk voor staan. Het komend jaar zal nadrukkelijker samen gekeken worden hoe 
dat het best ingevuld kan worden. Om mee te helpen aan een zo’n goed mogelijk Kerstbeleven voor iedereen.
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Woensdag 24 december - Kerstavond

Dinsdag 23 december
Kerstconcert Ulfts Mannenkoor 

Op dinsdag 23 december 2014 geeft het Ulfts Mannenkoor een Kerstconcert in de 
St. Pancratiuskerk te ‘s-Heerenberg. Het koor zal prachtige kerstliederen uit diverse 
landen ten gehore brengen. Een aantal koorleden zal solistisch optreden en er is ook 
ruimte voor samenzang met het publiek.  Het Ulfts Mannenkoor staat onder leiding van 
dirigent Piet van der Sanden en wordt op piano en orgel begeleid door Henk Bennink. 
Ook fluitiste Margreet Udink zal haar medewerking verlenen. De presentatie van het 
concert is in handen van Marian Hageman. Kom genieten van de muzikale Kerstsfeer die 
het Ulfts Mannenkoor u brengt. 

Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten à € 8,- per stuk zijn vanaf begin december verkrijgbaar bij 
Kachelhöltjes Party Pret te ‘s-Heerenberg, bij Primera te Ulft, en in de kerk bij aanvang van het concert. 

Voor nadere informatie: www.ulftsmannenkoor.nl of de Facebook pagina van het koor. 

	  

	  

Ga je mee naar de Kerststal? - 17.00 uur (Didam)

Je hoeft niet veel te spreken, wanneer je naar de kerststal gaat,

weet dat je de vrede vindt als je dit kind naar binnenlaat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen, wanneer je naar de kerststal gaat,

weet dat voor dit kind een klein gebaar volstaat. 

Je hoeft niet lang te blijven, wanneer je naar de kerststal gaat,

als je maar begrepen hebt, wat dit kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn, wanneer je naar de kerststal gaat,

dit kind legt weer de rust, op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen, wanneer je naar de kerststal gaat,

weet dat in het nieuwe jaar, dit kind je nooit verlaat.

Ga	jij	ook	mee	naar	de	Kerststal	in	de	Mariakerk	in	Didam?	Kerstavond	24	december	om	17.00	uur	vieren	wij	een	bijzondere	nacht.		
Er staat een lege kerststal voor in de kerk, die we graag samen met jullie willen versieren. Neem jij een ster mee? 

We krijgen bezoek van de figuren uit de kerststal en hopen dat jij er ook bij bent.

Petra, Carmen, Mariska, Edith en Aukje
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Donderdag 25 december - 1e Kerstdag
Kerststal bezoeken?
Dat kan! Vandaag kunt u terecht in de volgende kerken:

- Nieuw Wehl van 10.30 uur tot 16.30 uur
- Didam van 12.00 uur tot 16.00 uur
- Nieuw-Dijk van 13.00 uur tot 15.00 uur

Tevens kunt u in Nieuw Wehl terecht voor het Kindje Wiegen. Dit is van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Gezinsviering Loil – 19.00 uur
Op	woensdag	24	december	om	19.00	uur	is	er	een	gezinsviering	in	de	
Loilse Kerk. Voorganger is diaken Theo Reuling en ons kinderkoor, 
Sjanté en kinderen van de basisschool Sint Jozef uit Loil, zullen een 
bijdrage leveren, dit onder begeleiding van Hein Harmsen.

Het thema van deze viering is: (WEL)KOM in de HERBERG. 

Stel je voor: de ‘wereld’ is een herberg. Een plek waar iedereen veilig is en mag binnen-
lopen. Waar niemand de deur wordt gewezen omdat er geen plaats is. Waar een bed, 
eten en kleding is voor iedereen!  We vertellen het verhaal ‘Janno en het kerstgeheim’: 
Een verhaal over een Freule die op zoek gaat naar een opvolger voor haar kasteel. Ze 
komt teleurgesteld terug maar ontdekt dan dat Janno, de koksknecht, precies doet 
wat nodig is om een goede kasteelheer te zijn…

Het gaat een viering worden met voor elk wat wils! Dus KOM, wees WELKOM en neem 
je hele familie mee! Tot dan!

Werkgroep Gezinsvieringen en Bijzondere Vieringen Loil

Bezichtiging Kerststal 
Maria kerk - Didam
Op eerste en tweede Kerstdag is de Mariakerk open van 
12.00 uur tot 16.00 uur om de kerststal te bekijken en een 
kaarsje op te steken, en voor de kinderen is er iets lekkers.
Ieder jaar wordt de Kerststal met veel zorg opgezet, telkens 
weer anders. Het is ook dit jaar zeker weer de moeite waard! 
U bent van harte welkom.

Kindje wiegen - Zeddam
Op 25 december, 1e Kerstdag om 15.30 uur is er in de St. Oswalduskerk
 te Zeddam ‘kindje wiegen’. De werkgroep wil met de jongste kinderen 
een half uurtje samen komen rondom de prachtige kerststal. 
Er zal een kerstverhaaltje verteld worden, er wordt gezongen en muziek 
gemaakt en voor elk kind is er nog iets lekkers.

Wij hopen dat er veel kleine kinderen met hun ouders en/of opa en oma komen om op 
deze manier samen Kerstmis te vieren. 
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Vrijdag 26 december - 2e Kerstdag
Kerststal bezoeken?
Vandaag kunt u terecht in de volgende kerken:

- Didam van 12.00 uur tot 16.00 uur
- Nieuw-Dijk van 13.00 uur tot 16.00 uur
- Wehl van 13.00 uur tot 16.00 uur

Kinderen rond de Kerststal 
2e Kerstdag vieren wij samen met de kinderen Kerst. Rond de Kerststal zijn alle kinderen welkom om samen 
muziek te maken. Van Tamboerijn tot cimbalen, allerlei instrumenten zijn te bespelen. Bovendien ligt voor 
ieder kind een cadeautje onder de kerstboom (voor- aanmelding.) 

Het muzikaal intermezzo wordt afgesloten met allerlei lekkernij.

Kom samen met ons ’Rond de Kerststal’ vieren.

Waar: Suitbertuskerk Stokkum
Tijd: Tweede kerstdag 10:30 uur    

U kunt zich aanmelden:
- via het antwoordstrookje van de St. Suitbertusschool Stokkum
- via de Facebook pagina: Suitbertuskerk Stokkum
- via de mail: mirandavanb@hotmail.com of rwmcremer@kpnmail.nl 

Wees welkom met uw Kinderen rond de kerststal. 
Wees welkom in de St. Suitbertuskerk Stokkum.

Kerstconcert Harmonie Kunst na Arbeid 
Op 2e Kerstdag, 26 december, zal Harmonie Kunst na Arbeid uit Zeddam haar traditionele kerstconcert geven. In de, in kerstsfeer 
aangeklede, St Oswalduskerk te Zeddam zal de harmonie o.l.v. Boris Jansen diverse kerstliederen spelen. Zoals ieder jaar zal er ook 
een koor meewerken aan het concert en dit jaar is dat het van diverse tv-optredens bekende popkoor SIGN OF FRIENDSHIP uit Didam 
o.l.v. John Stinissen. Samen zullen deze twee verenigingen een fantastisch concert verzorgen, dat begint om 15.00 uur. De kerk is 
geopend	vanaf	14.30	uur	en	de	toegang	is	gratis.	We	hopen	veel	mensen	te	mogen	begroeten	op	2e	kerstdag	is	de	St.	Oswalduskerk.
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Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend)
Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde. Alle actuele vieringen vindt u op www.parochiegabriel.nl

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 

vrijdag 
12 december 
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
(Adventsviering KBO) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
13 december 

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

  19:00 uur 
Communieviering  

  19:00 uur 
Communieviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(MOV advent)   
H. Hendriksen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  

 

zondag  
14 december 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

zaterdag  
20 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering J. 
Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 

  

zondag  
21 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 
 

  
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

woensdag  
24 december 
Kerstavond/-
nacht 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen  
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 
 

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

donderdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

vrijdag 
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 10:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

  

zaterdag  
27 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zondag  
28 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

   11:00 uur 
Communieviering 
Feest H. Familie 
vrijwilligers 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

    

woensdag  
31 december 
Oudjaarsdag 
 

  
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
M. Dijkman 

 10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen  
 

 
 
 
 
18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 

donderdag  
1 januari 
Nieuwjaarsdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 
     Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend) 

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde 

J. Jansen 

B. Aarsen 

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 

vrijdag 
12 december 
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
(Adventsviering KBO) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
13 december 

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

  19:00 uur 
Communieviering  

  19:00 uur 
Communieviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(MOV advent)   
H. Hendriksen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  

 

zondag  
14 december 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

zaterdag  
20 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering J. 
Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 

  

zondag  
21 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 
 

  
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

woensdag  
24 december 
Kerstavond/-
nacht 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen  
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 
 

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

donderdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

vrijdag 
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 10:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

  

zaterdag  
27 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zondag  
28 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

   11:00 uur 
Communieviering 
Feest H. Familie 
vrijwilligers 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

    

woensdag  
31 december 
Oudjaarsdag 
 

  
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
M. Dijkman 

 10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen  
 

 
 
 
 
18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 

donderdag  
1 januari 
Nieuwjaarsdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 
     Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend) 

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde 

J. Jansen 

B. Aarsen 

M. Dijkman 
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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 

vrijdag 
12 december 
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
(Adventsviering KBO) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
13 december 

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

  19:00 uur 
Communieviering  

  19:00 uur 
Communieviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(MOV advent)   
H. Hendriksen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  

 

zondag  
14 december 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

zaterdag  
20 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering J. 
Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 

  

zondag  
21 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 
 

  
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

woensdag  
24 december 
Kerstavond/-
nacht 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen  
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 
 

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

donderdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

vrijdag 
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 10:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

  

zaterdag  
27 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zondag  
28 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

   11:00 uur 
Communieviering 
Feest H. Familie 
vrijwilligers 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

    

woensdag  
31 december 
Oudjaarsdag 
 

  
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
M. Dijkman 

 10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen  
 

 
 
 
 
18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 

donderdag  
1 januari 
Nieuwjaarsdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 
     Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend) 

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde 

J. Jansen 

B. Aarsen 

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 

vrijdag 
12 december 
 

          14:30 uur 
Eucharistieviering 
(Adventsviering KBO) 
J. Jansen 
 

zaterdag  
13 december 

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

  19:00 uur 
Communieviering  

  19:00 uur 
Communieviering 
vrijwilligers 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
(MOV advent)   
H. Hendriksen 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering  

 

zondag  
14 december 

 9:30 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

zaterdag  
20 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering J. 
Jansen 

   17:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
R. de Vreeze 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 

  

zondag  
21 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 
 

  
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
H. van Merm 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 
 

  9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

woensdag  
24 december 
Kerstavond/-
nacht 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen en  
L. Feijen  
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm 

 
 
 
 
19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 
 

18:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze en  
G. Hendriksen 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

17:00 uur 
Gebedsviering 
Gezinsviering 
 
 
 
 
 
21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

donderdag  
25 december 
Eerste Kerstdag 

 9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 
15:30 uur 
Kindje wiegen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

vrijdag 
26 december 
Tweede Kerstdag 
 

     10:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 10:00 uur 
Eucharistieviering  
B. Aarsen 

  

zaterdag  
27 december 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Nollen 
 

      17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

   

zondag  
28 december 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

   11:00 uur 
Communieviering 
Feest H. Familie 
vrijwilligers 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

    

woensdag  
31 december 
Oudjaarsdag 
 

  
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
J. Jansen 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
M. Dijkman 

 10:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
B. Aarsen  
 

 
 
 
 
18:00 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
vrijwilligers 

 
 
 
 
19:00 uur 
Gebedsviering 
Th. Reuling 

donderdag  
1 januari 
Nieuwjaarsdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

 
     Dit betreft een kinderwoorddienst, kinderviering of een gezinsviering (voor zover bij redactie bekend) 

Zie voor de doordeweekse vieringen het schema op de achterzijde 

J. Jansen 

B. Aarsen 

M. Dijkman 



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 in Oldershove
Beek om 09.00 uur
           op elke dinsdag 
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
Donderdag:
Didam om 09.00 uur
 op elke donderdag
Didam om 15.30 uur
 op de 1e donderdag van de maand 
 in Meulenvelden
Vrijdag:
Wehl om 09.30 uur
 elke vrijdag

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: antoniusnieuwdijk@parochiegabriel.nl
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 uur en 21.00 uur 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. 


