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Voorwoord 

Hoe houden we elkaar
op de hoogte?

Komende week is het de Goede Week, de laatste zes dagen van de Veertigdagen-
tijd. In deze dagen herdenken we alle gebeurtenissen die de kern van ons Christelijk 
geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. De 
Goede Week en Pasen wordt daarom in het algemeen als het belangrijkste litur-
gisch hoogfeest beschouwd. De gebeurtenissen zijn nogal intens in deze week en 
in uitersten te omvatten. Van het verdriet om Zijn heengaan tot de vreugde van Zijn 
verrijzenis. En door deze verrijzenis de wetenschap dat Hij ons nimmer zal verlaten.

Maar een goede week heeft niet alleen betrekking op bovenstaande. Hoe vaak 
wensen we elkaar niet een goede (werk)week toe? Wat wensen we elkaar dan 
eigenlijk? Alle mooie dingen van het leven? Of wensen we elkaar dat we behoed 
worden voor ongeluk? Soms lijkt het zo vanzelfsprekend en meer een beleefdheids-
groet om elkaar een goede week, een fijne dag of de vrede te wensen. Maar denkt 
u wel eens na wat u de ander dan eigenlijk wenst? En denkt u ook wel eens na of u 
het goede of het geluk van een ander kan beïnvloeden? Door een simpel gebaar, 
een helpende hand of een fysieke bijdrage? 

Het bestaan van voedselbanken en allerlei stichtingen die zich, wereldwijd, inzetten 
voor de behoevende medemens laten ons zien dat het allerminst iedereen goed 
gaat. Een goede week is geen vanzelfsprekendheid als je in een omgeving van oor-
log, onderdrukking of intense armoede leeft. Laten we in het licht van Pasen eens 
kijken wat wij kunnen bijdragen aan het werkelijk wat beter voelen van een ander. 
Ver weg of dichtbij. Ik wens u allen goede Paasdagen toe!

Augustine van Ree

Zoals u weet bestaat de parochie H. Gabriël uit 11 geloofsgemeenschappen die ieder 
hun eigen karakter hebben. De bindende factor die de gemeenschappen én haar 
leden hebben is ons geloof. Dit delen we met elkaar tijdens de vieringen in onze 
parochie. Samen vormen we onze kerk en werken we hard om te bouwen aan de 
kerk van de toekomst. 

Om elkaar op de hoogte te houden van de vieringen, activiteiten en gebeurtenissen 
in de parochie worden er diverse communicatiemiddelen ingezet. Naast de website 
(www.parochiegabriel.nl) en de facebookpagina (www.facebook.com/parochie-
gabriel) is de De Gabriël waarin u nu leest ook zo’n middel. Het doel van dit blad is 
om iedereen binnen de parochie te informeren over wat er allemaal gebeurd in de 
parochie. Dat zijn berichten vanuit het pastoraal team, het bestuur, maar ook met 
name vanuit de geloofsgemeenschappen. De Gabriël is een bindmiddel tussen het 
pastoraal team / bestuur en alle parochianen. Op deze manier proberen we ieder-
een betrokken te houden bij de parochie en kunnen we ons ook echt één parochie 
voelen. 

Misschien denkt u wel “Maar ik krijg toch ook het lokale kerkblad vanuit mijn eigen 
geloofsgemeenschap?” Voor sommige geloofsgemeenschappen klopt dat inder-
daad. Er zijn echter binnen onze parochie ook gemeenschappen die géén eigen 
uitgave hebben. Daarnaast is de berichtgeving in een lokaal kerkblad gericht op de 
eigen gemeenschap en in veel mindere mate op de parochie De Gabriël.  Een ander 
gehoorde vraag is “Wat kost die De Gabriël wel niet?” Uiteraard is het bestuur en de 
redactie kritisch op de kosten van elke uitgave. Elk jaar worden er nieuwe scherpe 
afspraken gemaakt voor zowel de opmaak als het drukwerk waardoor de kosten per 
De Gabriël minimaal blijven. Daarnaast kijken we goed naar de vormgeving waarbij 
we het belangrijk vinden dat het voor iedereen, van jong tot oud, goed leesbaar 
moet zijn. Hiermee wordt rekening gehouden met de keuze van papier en de beslis-
sing om De Gabriël in kleur te maken. 

De Gabriël bindt en verbind ons en dat willen we graag op deze manier met u delen!

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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11 geloofsgemeenschappen, één parochie
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Opstaan 

‘Wat vieren we met Pasen? vroeg een kind. 
Oma zag kans iets uit te leggen en zei:
‘Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan.’
‘Is dat alles? zei het kleinkind, ‘niks bijzonders, dat doe ik elke 
dag.’ Zonder enig idee of gevoel voor beeldtaal, metaforen en 
symbolen versta je weinig tot niets van de woorden die wij in 
de kerk gebruiken.

De evangelisten stonden, na Jezus dood en verrijzen, voor de 
opgave te verwoorden wat helemaal niet te verwoorden is. 
De overrompelende ervaring dat Jezus, die ze aan het kruis 
hadden zien sterven, die ze in een graf begraven hadden 
door God niet in de steek gelaten was: Hij leefde! Na die 
donkere, pijnlijke vrijdag waarop alles verloren leek, geen 
lichtpuntje meer te zien komen ze na verloop van tijd tot het 
besef dat wat voorbij leek en afgelopen, toch verder gaat. 

Een paaslied zingt: 
‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
En dauw, daal neer en geef het leven glans.
Jij lijster, zing, en wek in ons het lied
Dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft,
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest,
Leve de Zoon die opstaat als de zon,
Zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

Het lied zingt uit wat er met mensen gebeurt die Pasen erva-
ren hebben. De ontmoeting met het mysterie van de opstan-
ding, herken je in de verandering die teweeg wordt gebracht. 
Pasen, de ervaring van Pasen, brengt hoop en kracht in de 
meest moeilijke omstandigheden zoals die wij kunnen erva-
ren als ons lichaam het begeeft, wanneer geliefden sterven, 
als diepe somberheid de boventoon voert, wanneer we ge-
vangen zijn in verslaving, uitzichtloze armoede, vastgelopen 
relaties of in één van de talloze andere gestalten van dood in 
ons leven. Mensen kunnen opstaan uit de meest uitzichtloze 
en moeilijke omstandigheden en nieuw licht vinden.

Opstaan is echter hard werken. De omslag, de verandering 
komt niet vanzelf. Pasen vraagt en brengt in beweging. Het 
gebeurt steeds waar mensen wat doods maakt veranderen 
naar nieuw leven. Pasen gebeurt in ons: waar we in het don-
ker oog hebben voor wat er nog aan licht, liefde, goedheid 
en mogelijkheden in ons leven is. Pasen gebeurt door ons: 
waar wij opstaan om de ander te helpen die er alleen niet uit 
komt; opstaan om de ander z’n fouten te vergeven en een 
nieuwe kans te geven. Opstaan om wat je aan misstanden 
ervaart in onze samenleving aan te pakken en de situatie 
voor mensen te verbeteren. Opstaan om al is het zwijgend 
naast hen te staan die zoveel verdriet hebben. Zo bezien had 
het kleinkind gelijk: Pasen gebeurt elke dag. Het feest mag 
ons er opnieuw aan herinneren dat onze inspanningen om 
mensen te doen opstaan zin hebben, omdat het Gods zaak is. 
Zalig Pasen

Margot Dijkman

Passie in Montferland 

Er is meer passie in onze parochie! 
Zie pagina 17 voor De Passie Loil

Goede Vrijdag 3 april 2015
20.30 uur, St. Oswalduskerk, Zeddam

Zeddam is voor een uurtje Jeruzalem. De stad die twintig eeuwen geleden het decor was van een dramatische gebeurte-
nis: het lijden en de kruisiging van Jezus. Door middel van toneelspel en zang volgen we Jezus in de laatste uren voordat hij 
gekruisigd wordt.

‘Passie in Montferland’ wordt gespeeld door de Passiegroep die bestaat uit leden van de Protestantse Gemeente Zeddam / 
’s-Heerenberg en parochianen van geloofsgemeenschap St. Oswaldus. Samen met Koor Weerklank worden liederen gezon-
gen van o.a. Marco Borsato, Ramses Shaffy, Van Dik Hout, Claudia de Breij en Frank Boeijen. Na afloop is er gelegenheid om 
koffie/thee te drinken en met elkaar na te praten.

Iedereen is van harte uitgenodigd om in woorden en muziek het eeuwenoude, springlevende verhaal over 
vergeving, liefde en hoop mee te maken.

De	toegang	is	gratis	en	de	kerk	is	open	om	20.00	uur.	Welkom	bij	‘Passie	in	Montferland’!
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Wie zijn de bestuursleden van de 
parochie H. Gabriël?
Wie is toch die vice voorzitter van het parochiebestuur? Ja, een vrouw uit ’s Heerenberg, maar wie is zij en wat beweegt 
haar? En wie zijn toch die heren die haar in het bestuur omringen? In dit artikel stellen zij zich aan u voor. 

Margot Zwetsloot-Medze, ’s Heerenberg -  Vice-voorzitter 
“Ik	ben	getrouwd	met	Ted,	wij	hebben	twee	dochters	(15	en	12	jaar)	en	wonen	in	’s	Heerenberg.	Ik	werk	op	de	verkoopbinnen-
dienst	van	een	bedrijf	dat	machines	ontwikkelt	en	bouwt	voor	de	grafische	industrie.	Van		1999	tot	2010	ben	ik	bestuurslid	van	
de	Pancratius-parochie	geweest.		Sinds	de	fusie	in	2010	ben	ik	vice-voorzitter	van	het	bestuur	van	de	parochie	Gabriël.	Ik	hoop	
dat we door samenwerking ervoor kunnen zorgen,  dat het geloof ook in de toekomst veel parochianen tot steun en inspiratie 
mag zijn. Juist door het samen te doen en niet bang te zijn om de vertrouwde paden te verlaten, bereik je uiteindelijk meer. Daar 
wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Gerrie Gies, Didam - Secretaris 
“Mijn	naam	is	Gerrie	Gies,	62	jaar,	geboren	in	Didam	en	getrouwd	met	Louise	Hendriks.	We	hebben	twee	dochters	en	één	zoon.	
Ben meer dan 43 jaar in dienst geweest als rijksambtenaar bij het ministerie van Justitie, als operationeel manager, bij het Gevan-
geniswezen. Tot 1 januari stuurde ik in de Zutphense gevangenis, de PI Achterhoek, teams aan en was eindverantwoordelijk voor 
de orde en veiligheid van het personeel en de gedetineerden. Dit deed ik op een sociale en humane manier, door als people-ma-
nager, samen met mijn teams een werkbaar leefklimaat te creëren. Begin dit jaar ben ik gestopt met dit werk.  Zorg heb ik hoog 
in het vaandel staan en daarin probeer ik dienstbaar te zijn voor iedereen. Vanuit die dienstbaarheid zet ik mij ook al meerdere 
jaren in als vrijwilliger voor de parochie. Het werk als secretaris binnen het parochiebestuur doe ik met plezier en probeer me 
zo nuttig te maken voor de onze kerk. Daarnaaast geeft het mij voldoening en positieve energie om samen kerk te kunnen en 
blijven te zijn.”

Xaf Hendriksen, Didam - Kerkhofzaken 
“Geboren in Fleringen, gemeente Tubbergen, als negende in een boerengezin van dertien kinderen, waar ik het katholieke ge-
loof, het Godsvertrouwen, van huis uit heb meegekregen. Beide ouders waren actief voor kerk, school en standsorganisaties en 
hebben mij de waarden van een levende dorpsgemeenschap al van kind af aan bijgebracht. Ik ben getrouwd met Mimi Gieling, 
een	Loilse	en	dat	bracht	ons	samen	naar	Didam.	De	afgelopen	40	jaar	ben	ik,	deels	met	het	gezin,	veelal	in	het	buitenland	actief	
geweest voor A. Hak, gespecialiseerd in de aanleg van kabels en leidingen, waarvan dertig jaar als directeur voor de internati-
onale divisie. Op dit moment genieten wij vooral als opa en oma van twee prachtige kleinkinderen. Mijn motivatie om me in te 
zetten voor de H.Gabriël parochie is mijn overtuiging dat we een ‘goede en blijde boodschap’ door te geven hebben. Daar werk 
ik graag aan mee.”

Jurgen A.C. Jansen - Voorzitter en Pastoor  
“Geboren	op	28	februari	1973	te	Gendringen.	Voor	mijn	priesteropleiding	heb	ik	stage	gelopen	in	de	Remigius	parochie	in	
Weerselo e.o. Voorts ben ik benoemd, eerst in de St. Paulus parochie (Groenlo e.o.), vervolgens in de Heilige Geest parochie 
(Delden e.o.), en daarna in de St Pancratius parochie (Tubbergen e.o.). Sinds vorig jaar werk ik in ‘mijn’ vierde parochie, die van de 
H. Gabriëlparochie. Het besturen van een parochie is niet ‘mijn eerste roeping’. En toch is het een verantwoordelijkheid die mij 
steeds meer gaat interesseren en inspireren. Omdat ik met bestuursleden mag werken die het beste voor hebben met de H. Ga-
briëlparochie. Mensen die durven na te denken over de ‘kerk van morgen’. Daarin ontmoet ik een open, hartelijke en betrokken 
sfeer. Met een en dezelfde doelstelling: om katholiek leven in onze Gabriëlparochie gestalte te geven en daarvoor ook verant-
woordelijkheid willen nemen. “

Henk Otten, Didam - Gebouwenbeheer
“Geboren	en	getogen	Didammer,	gehuwd	met	Ans,	drie	kinderen	en	zes	kleinkinderen.	Na	48	jaar	in	de	bouw	gewerkt	te	heb-
ben, van tekenaar, opzichter, projectleider tot adjunct directeur, blijft de affiniteit. Qua architectuur en uitvoering  trekken oude 
en monumentale gebouwen, kerken, e.d., mij nog steeds aan. Toen ik gevraagd werd om gebouwenbeheerder te worden van 
de Gabriëlparochie heb ik ja gezegd. Al geniet ik van mijn pensioen, ik wil nog niet op mijn lauweren rusten, maar graag nog iets 
betekenen voor de gemeenschap. Mijn opgedane kennis en ervaring komen in deze functie goed van pas. Na mijn pensione-
ring	ben	ik	ook	al	weer	5	jaar	bestuurslid	bij	de	Voedselbank,	lid	van	de	PCI		en	vroeger	ook	bestuurslid	gebouwen	geweest	van	
voetbalclub	DVC.’26.”
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Pastor Ben Aarsen herstellende

Reinold Koelink, Didam - Penningmeester
“Ik ben geboren in Twente en in mijn werkzaam leven heb ik me bezig gehouden met accountancy en hoger onderwijs. Ik kan 
me in dit stukje wel voorstellen als de penningmeester van de parochie H. Gabriël maar dat doet geen recht aan de lokale pen-
ningmeesters van de 11 geloofsgemeenschappen. Dat zijn tenslotte de werkers in het veld. Mijn taak is het hun werk te coör-
dineren en zo tot een parochieel financieel beleid te komen wat recht doet aan de belangen van iedere geloofsgemeenschap 
en van het geheel. Penningmeesters hebben de naam dat ze alleen maar op de rem trappen. Ik zie het meer als een bijsturen 
zodat we als parochie niet uit de financiële bocht vliegen. Met een achtergrond in de accountancy denk ik de basisvaardigheden 
te hebben om de vangrail te ontwijken en door een flink aantal jaren ervaring ken ik het circuit inmiddels maar het is toch een 
uitdaging om ieder jaar weer te finishen met een aanvaardbaar resultaat.”

Harrie Leijten, Wehl - Communicatie
“Geboren in het Brabantse Etten-Leur, opgegroeid in de Noordoostpolder (Tollebeek) en sinds 1979 wonend in de Achterhoek. 
Getrouwd met Ans, heb een zoon, dochter én kleinzoon. Was bij Reed Business (het vroegere Misset) hoofdredacteur van ver-
schillende	vakbladen,	waarvan	34	jaar	bij	het	vakblad	Bakkerswereld.	Vorig	jaar	met	de	vut	gegaan.	In	Wehl,	waar	we	sinds	1984	
wonen, werd ik door pastoor Brummelhuis bij het eerste huisbezoek ‘gestrikt’ een artikeltje te schrijven voor de Echo. Dat doe ik 
nu	al	30	jaar,	om	de	twee	of	drie	weken.	Het	bestuurlijk	werk	én	het	kerk-betrokken	zijn	heb	ik	van	huis	uit	meegekregen.	Ik	voel	
me door de woorden in het Evangelie aangesproken: omzien naar elkaar. Dat motiveert me een steentje bij te dragen aan de 
parochie: met elkaar én met respect, voor elkaar zorgen, gestalte geven aan een samenleving zoals God die bedoeld heeft.”

Het parochiebestuur H. Gabriël
Staande vlnr: Harrie Leijten, Xaf Hendriksen, Margot Zwetsloot- Medze en Reinold Koelink
Zittend: Gerrie Gies, Henk Otten en pastoor Jurgen Jansen

Pastor Ben Aarsen heeft een zeer ingrijpende operatie achter de rug. Eind vorig jaar ontstonden 
opnieuw problemen met zijn knieprothese. Uiteindelijk heeft hij met zijn arts in het Radboudzie-
kenhuis te Nijmegen moeten besluiten dat de enige weg uit deze heel moeilijke situatie amputa-
tie is. Deze operatie vond begin februari plaats. Het herstel verloopt, zoals het de eerste weken na 
de operatie eruit zag, voorspoedig. Pastor Aarsen richt zich vooral op wat hij wél kan. 
Er is hem een beenprothese aangemeten; Ben is in Arnhem aan het revalideren. Wij hopen met 
hem dat zijn herstel voorspoedig verloopt en wensen hem daarbij veel sterkte.

Bestuur en team
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De visie van kardinaal Eijk
Ouders hebben grotere taak bij geloofsoverdacht kinderen

Eind november vorig jaar presenteerde onze 
kardinaal zijn visie op de toekomstige ontwikke-
ling binnen het bisdom. Hij signaleert een aantal 
ontwikkelingen in de afgelopen decennia en trekt 
die lijn door naar het moment waarop hijzelf met 
emeritaat	denkt	te	gaan	in	2028.	Geen	plaatje	om	
vrolijk van te worden voor diegenen die de kerk 
een warm hart toedragen. 

Over dertien jaar 
Een teruggang in het aantal priesters, financiën 
en betrokken gelovigen zal volgens de kardinaal 
uitmonden in een verdere schaalvergroting. Nog 
maar	20	parochies	in	ons	bisdom	en	per	parochie	
nog maar een enkele kerk die open is. Voor onze 
parochie H. Gabriël zou dat inhouden dat we sa-
men gaan met een of twee buurtparochies en dat 
er van de huidige elf kerken in onze parochie er 
nog hooguit een open blijft. En dat al over dertien 
jaren. Krijgt onze kardinaal gelijk? De cijfers over 
de teruggang aangaande een en ander zijn ook in 
onze parochie zichtbaar. Financiën, sacramenten-
bediening en kerkbetrokkenheid laten van tijd tot 
tijd de wenkbrauwen fronsen. Het neemt af. 

Geloofsoverdacht
Wat vooral zorgen baart is de geloofsoverdracht. 
Wat leren onze kinderen over God, Jezus en wat 
betekent het voor hen om te geloven? Zij zijn de 
toekomst van onze kerk en zullen de kerk in de 
toekomst vorm gaan geven. Het geloofsgoed zul-
len ze aangereikt moeten krijgen. Natuurlijk van 
de kerk, maar daar zien we ze niet geregeld. Meer 

en meer komt die taak op de schouders van de ouders te liggen. En van die generatie zijn de meesten ook niet zo gewend met 
geloof bezig te zijn, laat staan het aan de kinderen over te dragen. Als kerk proberen wij daarom zo optimaal mogelijk gebruik 
te maken van het contact met de jeugd bij de voorbereiding voor Eerste Communie en Vormsel. Als pastores merken we dat het 
ook dan moeilijk is om voldoende diepgang te bereiken. En als ons dat niet meer lukt, ouders niet en de kerk niet, dan krijgt de 
kardinaal gelijk. 

Rug rechten
Tegelijk zit daar ook de grote onzekerheid; het woordje ‘als’ geeft dat ook aan. De kardinaal heeft niet voorzien dat geloofsge-
meenschappen de rug rechten en hun taak als gemeenschappen van geloof meer of opnieuw serieus nemen. Een plek zijn waar 
aandacht is voor de medemens in nood, ziek, arm of eenzaam. Een plek waar de jeugd ziet en leert wat het betekent om geloof 
een rol te laten spelen in het leven van alledag. Een plek waar gevierd en gebeden wordt en waar de leuke en verdrietige zaken 
voorgelegd worden aan God. Een plek waar je iets van je tijd en energie geeft aan Gods zaak. Een plek waar Gods geest waait 
en zijn inspirerende werk doet. Dit alles heeft de geloofsgemeenschap en daarmee iedere gelovige zelf in de hand. Met een 
duur woord spreek je dan over vitaliteit. Hoeveel leven zit er in de geloofsgemeenschap? En hoeveel kan of moet daar nog bij? 
En waar liggen dan de eerste actiepunten? Interessante vragen die wij onszelf als gelovige parochiaan mogen stellen, maar ook 
als	geloofsgemeenschap.	Het	vraagt	wel	om	antwoorden.	Antwoorden	die	nodig	zijn	er	in	2028	nog	te	zijn.	Om	dan	te	kunnen	
constateren	dat	de	kardinaal	in	2014	een	mooie	visie	had,	maar	wel	eentje	die	niet	uitkwam.

Theo Reuling ofs, diaken
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“Wegens het volgen van studiedagen ben ik momenteel niet bereikbaar”. Zo had enige tijd geleden de 
voicemail van pastoor Jansen kunnen klinken. Studiedagen? Inderdaad, studiedagen. Of zoals het voor-
heen werd genoemd; pastoorscursus. Elk jaar komen de pastoors van het Aartsbisdom Utrecht  (verplicht) 
drie	dagen	bij	elkaar	om	ondersteuning	te	krijgen	vanuit	het	bisdom.	De	groep	van	ongeveer	40	pastoors	
krijgt deze dagen op diverse vlakken input. Er wordt zowel over praktische en beleidsmatige zaken gepraat, 
alsook over invulling van het geestelijk ambt. 

Organiseren
Elke pastoor zit momenteel in een verandertraject. Inkomsten staan onder druk, het aantal kerkgangers 
loopt terug waardoor het moeilijker wordt om het vlammetje brandend te houden. “Elke parochie staat 
voor verandertrajecten, alhoewel de ene parochie daar al verder in is dan de andere. Feit is dat het elke keer 
unieke situaties zijn en daardoor ontbreken de blauwdrukken” zegt pastoor Jansen. Tijdens de studiedagen 
worden de pastoors begeleidt in deze trajecten. Er worden inleidingen gehouden vanuit het bedrijfsleven, 
waar men ook veel te maken heeft met verandertrajecten. “Maar we krijgen ook ondersteuning in het leren 

lezen van een begroting, of op het gebied van communicatie. Van een pastoor wordt in een parochie verwacht dat hij deze pro-
cessen leidt, maar dit kan ik niet alleen. Het zijn spannende processen en vaak een geworstel” aldus pastoor Jansen. “Als pastoor 
moet je leren zoeken naar sterke bestuursleden die mij aanvullen op mijn tekortkomingen. Dit kan alleen als je jezelf goed kent”.

Geestelijk ambt
Ook bij het invullen van het geestelijk ambt is het essentieel jezelf te kennen. Hoe geef je de juiste geestelijke begeleiding? Bij 
rouw, traumatische ervaringen, ziekte, etc.? De ervaringen die je zelf hebt ondervonden zijn van enorme waarde om het geeste-
lijk ambt goed in te kunnen vullen. Het vertalen van deze ervaringen naar het geven van de juiste begeleiding leer je echter niet 
van vandaag op morgen. Sterker nog; wellicht ben je op dat gebied nooit uitgeleerd. Pastoor Jansen: “Tijdens deze dagen ont-
vang ik zelf ook geestelijke begeleiding. Geestelijke ‘leiderschap’ is en blijft altijd mijn eerste roeping. Het geestelijk ambt heeft 
alles	te	maken	met	het	Evangelie	en	het	navolgen	van	Jezus”.	Daarbij	komt	dat	de	pastoor	anno	2015	zijn	tijd	naast	het	geestelijk	
ambt	ook	moet	vullen	met	activiteiten	zoals	eerder	omschreven.	Pastoor	Jansen:	“Ik	had	15	jaar	geleden	nooit	kunnen	bedenken	
dat ik nu pastoor zou zijn van zo’n grote parochie. Niet alleen ik, maar ook wij als parochianen, vormen nu op een andere manier 
onze parochie. We zijn meer ‘netwerkkatholieken’ die het samen mogelijk blijven maken om activiteiten in de parochie te waar-
borgen zoals bijvoorbeeld ontmoetingsdagen voor ouderen of alle activiteiten die werkgroepen organiseren”. 

Alle stappen die we nu zetten zijn noodzakelijk en gericht op de toekomst. Het zijn maatregelen die we zetten voor de katholieke 
jongeren van nu zodat zij in de toekomst de kerk kunnen blijven vormen. En hoe die kerk er dan uit ziet? Pastoor Jansen: “Ik ben 
daarin niet somber of cynisch, maar wil ook niet aan de realiteit voorbij lopen... en daarbij verlies ik de hoop niet; welke weg we 
ook gaan, welke beslissingen we ook te nemen hebben; we gaan daarin niet alleen, maar ook met Hem! Samen, met Hem en de 
mensen van nu, maken we de kerk van morgen!”

De cursus wordt gehouden in Bovendonk, priester- en diakenopleiding in Hoeven.

Elke pastoor zit in een verandertraject
Jaarlijkse studiedagen pastoors bisdom Utrecht
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Je bent een ‘oudere jongere’ 
en je gelooft…
De parochie H. Gabriël kent een aantal jongere groepen die met elkaar praten en nadenken over het geloof. Vorig jaar heeft u al 
kennis kunnen maken met Imke en Marloes, twee jong gelovigen uit onze parochie. Sinds vorig jaar wordt er ook geprobeerd om 
regelmatig	bij	elkaar	te	komen	met	een	groep	zogenaamde	‘oudere		jongeren’,	mensen	tussen	de	circa	30	en	de	45	die	in	principe	
elke laatste woensdag van de maand bij elkaar komen. Een groep die we kennen als ouders van dopelingen, communicanten 
of vormelingen met een maatschappelijk druk leven. Twee van deze ‘oudere jongeren’ delen in deze De Gabriël met ons hun 
gedachten en gevoelens bij het geloof. 

Hoe beleef jij het geloof?
Tamara: Door naar de kerk te gaan en door te bidden. Het geloof/God geeft duidelijke richtlijnen voor een gelukkiger leven op 
aarde en het heeft mij een houvast geboden. Ik vermoed dat hierdoor meer rust en tevredenheid in mijn leven gekomen is.
Augustine: Heel praktisch gezien beleef ik het geloof door fysiek naar de kerk te gaan en samen met de daar andere aanwezigen 
Eucharistie te vieren. In een druk leven is dat moment voor mij een baken van rust waar ik dicht bij mezelf kan komen. Maar niet 
alleen dicht bij mijzelf. Het is ook de plek waar ik me dichtbij dierbaren voel die er niet meer zijn en waar ik mij dicht bij God voel. 
Aan de andere kant beleef ik het geloof als een soort baken van vertrouwen. Het gevoel dat er altijd iemand is die zijn helpende 
hand naar je uitsteekt. Iemand die mij helpt om mijn leven in te vullen zoals ik dat doe; het enige waarvan ik vind dat ik dat mag 
vragen is om met mij mee te kijken en mij te helpen de juiste beslissingen te nemen. 

Hoe voel jij je in je geloof?
Tamara: Het geloof als richtlijn proberen te nemen in het dagelijks leven. Voor zingeving in het leven en om bewust te leven. Ik 
voel mij gesteund door het geloof (God). Dat alles wat geweest is, in het heden aanwezig is en in de toekomst komt, een doel heeft.
Augustine: Omdat ik mijn geloof ervaar als een soort bakermat, of misschien moet ik wel zeggen een thuis, voel ik mij er gebor-
gen bij. Het geeft mij rust en vertrouwen. Dat is een andere manier van geloven dan hoe ik dat vroeger deed. Een kenmerkend 
punt	in	mijn	geloof	was	mijn	Vormsel,	dat	ik	pas	op	15-jarige	leeftijd	heb	mogen	ontvangen.	Met	een	aantal	anderen	van	die	leef-
tijd heb ik heel bewust mijn voorbereiding op het Vormsel gedaan en heb ik nadrukkelijk zelf de bewuste keus gemaakt om het 
te ontvangen. Ben ik dan nu een ‘goed katholiek’? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Er zijn uitgangspunten waar ik een andere 
mening over heb, maar die vormen volgens mij niet de intrinsieke elementen van het geloof. Die elementen liggen veel dichter 
bij mij; wie ik ben en hoe ik (samen)leef. 

Hoe zou jij je geloof verder willen vormgeven?
Tamara: Het geloof (richtlijnen) en leven meer vanuit het hart (ziel), voelt voor mij tegelijkertijd ook als een positieve ontwikke-
ling van je ziel.
Augustine: In mijn eigen persoonlijke geloof mis ik voor mijn gevoel soms wat (praktische) diepgang. Een simpel voorbeeld; de 
kinderbijbel was tot voor kort de laatste bijbel die ik in handen heb gehad. Ik merk dat de teksten die we op zondag lezen in de 
kerk voor mij steeds veelzeggender worden. Dus waarom zelf thuis ook niet wat vaker de bijbel openslaan en er iets uit lezen? 
Daarnaast raak ik steeds meer geïnteresseerd in de betekenis van andere gebruiken en riten. Neem bijvoorbeeld de rozenkrans. 
Hoe bid je die nou eigenlijk? En wat is de betekenis van een rozenkrans? Het vormgeven van mijn ‘innerlijke’ geloof is naar mijn 
mening een continue proces dat mede wordt ingevuld door de levensfase waarin je je bevindt. Naar mijn mening kan ik dat niet 
actief zelf vormgeven; hierin word ik geleid door mijn vertrouwen in God en bepaald hij hoe dat eruit ziet. 

Is de manier van geloven aan het veranderen nu je ouder wordt?
Tamara: Ja, mijn beleving hierin is veranderd. Ik ben nu bewuster bezig met het geloof en de manier waarop ik in het leven sta. Ik 
luister (lees) nu met aandacht naar het gesprokene en voel wat het persoonlijk voor mij te betekenen heeft. Ik merk wel dat ik nu 
liever lees en luister na de positieve vertalingen van wat God /Jezus geleerd heeft. Dat God /Jezus liefde zijn betekend.
Augustine: Absoluut! Levenservaring speelt hierin zeker een rol. Vaak zijn dit harde lessen, zoals verlies van een dierbare of het 
verwerken van bepaalde ingrijpende gebeurtenissen. Het overkomt je, je moet het een plek geven. Het is misschien verleidelijk 
om dan de ‘waarom-vraag’ te stellen, maar ik moet eerlijk zeggen dat die nooit bij mij is opgekomen. Mede door deze ervaringen 
beleef ik mijn geloof intensiever. Ik zoek het nadrukkelijker op, denk en praat er meer over. Het wordt steeds meer een onderdeel 
van mijn ‘zijn’. 

Welke rol speelt jouw geloof in het dagelijks leven?
Tamara: Regelmatig naar de kerk gaan en dagelijks bidden. Ik leef nu op een positievere manier mijn leven.
Augustine: Zoals bij de vorige vraag ook aangegeven ervaar ik het geloof intensiever. Dat merk je ook in je dagelijks leven. Ik 
praat er meer over, heb inmiddels ook een leeftijd dat ik mijn geloof niet hoef te verdedigen en probeer mij actief in te zetten om 
te bouwen aan de kerk van de toekomst. Ik respecteer anderen en hun manier van geloven en hoop dat ik dat respect ook terug 
mag ontvangen. Ja, ik geloof in het beste van de mens en in een beter leven. Het begint bij mijzelf; een dagelijks proces! 
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Jesus Christ Superstar
Ter	gelegenheid	van	het	100	jarig	bestaan	van	de	geloofsgemeenschap	in	Stokkum	(parochie	St.	Suitbertus)	komt	Studio	65	Vo-
caal Theater uit Enschede naar Stokkum om twee uitvoeringen te geven van de Musical Jesus Christ Superstar in onze Suitbertus-
kerk.		De	uitvoeringen	worden	gegeven	op	zondag	29	maart.	Om	18.00	uur	is	de	eerste	voorstelling	en	om	20.00	uur	de	tweede	
voorstelling. De kaarten zijn te verkrijgen bij: Lucia ten Oever en Theo Erdhuizen. De kaarten zijn gratis, dit heeft te maken met de 
Buma rechten. Gezien de hoge kosten voor deze uitvoering, zouden wij echter graag een vrijwillige bijdrage van u ontvangen.

Elk	jaar	rond	Pasen	brengt	Studio	65	enkele	fragmenten	uit	de	musical	‘Jesus	Christ	Superstar’	tijdens	diverse	kerkdiensten	in	de	
regio.	Alleen	al	in	2014	hebben	ze	hiermee	ca.	7.000	mensen	weten	te	bereiken.	Door	een	optimale	wisselwerking	tussen	vak-
kennis,	inzet	en	enthousiasme	van	alle	betrokkenen,	streeft	Studio	65	Vocaal	Theater	naar	succesvolle	theateroptredens	van	een	
hoogwaardig amateurniveau. Daarbij staan sfeer en eenheidsgevoel binnen de groep voorop.

In	2015	heeft	Studio	65	zelf	een	jubileum,	dan	bestaat	ze	50	jaar.	Ze	hebben	dan	zelf	een	feestjaar	met	bijzondere	uitvoeringen.		
Maar	voor	ons	100	jarig	parochiejubileum	maken	ze	een	uitzondering	en	komen	ze	speciaal	naar	Stokkum	voor	een	optreden	
van Jesus Christ Superstar. Dus dit mag u echt niet missen!

Kaarten verkrijgbaar bij:
Theo Erdhuizen: Rijnlandstraat 12, Stokkum tel.  0314 - 66 31 91
Lucia ten Oever: Westerbroekweg 6, Stokkum tel.  0314 - 66 35 66

Ben	jij	ook	tussen	de	30	en	de	45	jaar?	En	wil	je	ook	wel	eens	met	gelijkgestemden	praten	over	hoe	jij	en	/	of	je	gezin	het	
geloof	beleeft?	Je	bent	van	harte	welkom	op	de	laatste	woensdag	van	de	maand	om	20.00	uur.	In	principe	komen	we	altijd	
bijeen	bij	pastoor	Jansen	in	’s	Heerenberg.	De	eerstvolgende	bijeenkomst	is	op	woensdag	27	mei.	Onze	gast	die	avond	is	
Mgr. Woorts die een avond zal verzorgen waarbij Maria centraal staat. Omdat we graag voor iedereen de koffie bruin willen 
hebben alleen even het verzoek je aan te melden via secretariaat@parochiegabriel.nl. Uiteraard geheel vrijblijvend!

Wat biedt het jou extra om met andere gelijkgestemden over het geloof te praten?
Tamara:  Ik ben benieuwd hoe andere mensen hierover denken. Het uitwisselen van gedachten. Ik heb het als prettig ervaren om 
te luisteren en praten met elkaar.
Augustine: Inzicht. Tijdens één van de bijeenkomsten van de ‘oudere jongeren’ kreeg ik ineens een heel ander en helder inzicht 
over mijn leven. Een voor mij bijna emotioneel moment dat mij een bijzonder goed gevoel en vertrouwen heeft gegeven. Abso-
luut een moment dat ik koester. Ik vraag mij terdege af of ik dit ooit zo had ervaren als ik niet met gelijkgestemden op zo’n fijne 
en open manier over het geloof kan praten…
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Doorgroeien in geloof

Afgelopen jaar heeft het team zich in het kader van het maken 
van een beleidsplan ten aanzien van het H. Vormsel de  vraag 
gesteld: In hoeverre beantwoorden we aan de wens jongeren 
meer te betrekken bij kerk en geloof? We constateerden samen 
met het bestuur en de locatieraden dat we daar ook met het 
nieuwe project van vorig jaar te weinig in slagen. 

De voorbereiding tot nu toe was een intensieve tijd: septem-
ber tot en met november. Met indringende gesprekjes, mooie 
ervaringen bij de diaconale activiteiten (iets doen voor een 
ander) en het rondje kerk, een bijzondere slotviering en daarna 
geldt voor het overgrote deel van de vormelingen dat ze uit 
ons zicht verdwijnen. We verliezen het contact en bouwen niet 
verder met hen. De inzet van het team is meer en meer gericht 
op verdiepen en de inhoud van ons geloof delen met elkaar 
en doorgeven. Dat vraagt zo concludeerden wij andere wegen 
dan tot nu gegaan met vormelingen. Om die andere weg te 
vinden hebben we informatie ingewonnen bij collega’s. Zo 
kwamen we tot een nieuwe opzet.

Wat staat ons voor ogen?
We	beginnen	aan	het	eind	van	groep	8	en	in	mei/juni	van	het	
schooljaar daarop vindt de viering van het sacrament van het 
vormsel plaats. De vormelingen zitten dan op het voortgezet 
onderwijs. We spreiden de bijeenkomsten uit over een langere 
periode om de jongeren beter te kunnen begeleiden in het 
doorgroeien in ons geloof en toe te leiden naar het keuzemo-
ment. Het sacrament van het Vormsel is een bewuste keuze 
voor langere tijd, voor heel je leven. Het heeft te maken met 
hoe je de gewone dingen doet, van waaruit en waarom. Het 
project zal een mix zijn van diaconale activiteiten (iets doen 
voor een ander), kind bijeenkomsten, ouder / kind bijeen-
komsten, een kloosterweekend. Deze opzet onderstreept dat 
vormen niet voor drie maanden is, wel een keuze voor heel je 
leven die inzet vraagt. Zo hopen we de jongeren langer bij kerk 
en geloof te betrekken. Elders is de ervaring dat een groepje 
daarna mee blijft doen aan verschillende activiteiten.

In januari en februari hebben we ouders over deze weg geïn-
formeerd. De reacties waren heel gemengd. Er waren ouders 
die er nadrukkelijk de voorkeur aangaven het vormsel als iets 

van de basisschool te beschouwen. Anderen spraken hun zorg 
uit over de volle agenda en de vele veranderingen die kinde-
ren op het voortgezet onderwijs voor de kiezen krijgen. Een 
terugkerende vraag was: hoe motiveren we onze kinderen om 
aan de voorbereidingen deel te nemen? En er waren ouders 
die hun vertrouwen uit spraken in de kracht van een positieve 
benadering: als wij, ouders er in geloven en achter gaan staan, 
gaan onze kinderen mee. Anderen zeiden: Het gaat  over zo’n 
1,5	uur	per	maand	/	6	weken,	dat	kan	mijn	kind	ook	in	de	
eerste klas aan. Ook was er te horen: Het is een goede zaak dat 
we kinderen juist in het jaar dat ze uit elkaar gaan, hier samen-
brengen en de ruimte geven hun verhalen uit te wisselen. En: 
Goed dat er een afwisselend programma is en dat iets doen er 
nadrukkelijk onderdeel van uit maakt.

We begrijpen dat het voor velen een grote uitdaging is om in 
deze nieuwe opzet te stappen. Als team, bestuur en locatie-
raden vinden wij het ook spannend, tegelijk hebben we er 
vertrouwen in dat we de boodschap van Jezus op deze manier 
aan volgende generaties kunnen doorgeven. 

Het pastoraal team, bestuur en uw locatieraad
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Kunst en Geloof: 
Marc Chagall met excursie naar Mainz

We willen twee avonden kijken en leren 
van en over Marc Chagall. Ds Joop Mol 
zal ons wegwijs maken in het werk van 
Chagall, met name de bijbelse werken. 
Op deze wijze over geloof praten met el-
kaar kan bijzonder inspirerend voor het 
geloofsleven zijn. Een beeld zegt soms 
meer dan een heel verhaal. 

Ds. Joop Mol neemt ons o.a. mee naar 
de beroemde ramen van Chagall. 
Chagall	begon	toen	hij	70	jaar	was	met	
het maken van ontwerpen daarvoor. De 
technische aspecten voor de uitvoering 
lagen veelal in handen van het be-

faamde glazeniershuis Simon in Reims. 
Chagall verdiepte zich grondig in de ge-
schiedenis van de plekken waarvoor hij 
ontwerpen maakte. In kerken waren dat 
uiteraard voorstellingen van Bijbelverha-
len en -figuren. Verreweg de meeste ver-
beeldingen bevinden zich in Europese 
steden, maar ook in het gebouw van de 
Verenigde Naties is een groot ontwerp 
aangebracht. Het zijn als het ware kleur-
rijke stripverhalen. Deze hebben nu, zo’n 
30	jaar	na	zijn	dood,	nog	steeds	veel	te	
vertellen. Joop Mol heeft diverse plek-
ken speciaal bezocht en stelde daarvan 
een presentatie samen.

Als afsluiting willen we kijken of we 
samen een excursie kunnen organiseren 
naar Mainz, waar indrukwekkende glas-
en-lood ramen van Chagall te zien zijn. 
Op de weg erheen maken we een stop 
in Bingen bij het klooster van Hildegard 
van Bingen en op de terugweg bij het 
klooster in Maria Laach. De avonden zijn 

op	30	april	en	28	mei	om	20.00	uur	in	
het parochiecentrum bij de Mariakerk 
in Didam. De kosten bedragen €	5,-.	
U	kunt	zich	tot	24	april	opgeven,	zie	
onderstaande mailadressen. Mocht u 
belangstelling hebben voor de excursie, 
laat dat dan op een van dezelfde adres-
sen weten. We geven u dan te zijner tijd 
nadere informatie over data en kosten.

Ds Annette Melzer 
dominee@pkn-didam.nl  
Pastor Margot Dijkman 
m.dijkman@parochiegabriel.nl 

In	2014	is	er	vanuit	de	gezamenlijke	kerken		een	initiatief	ontstaan	om	lotgenoten	in		rouwverwerking	met	elkaar	in	contact	te	
brengen.	Gezien	het	aantal	positieve	reacties	op	een	oproep	in	o.a.	De	Gabriël		(zomer	2014)	werd	besloten	om	twee	groepen	lot-
genoten te vormen.  Graag willen we  u een aantal reacties, of gedeeltes daarvan, laten lezen. Het is fijn dat een dergelijk initiatief 
mensen tot hulp is en mensen met elkaar verbindt. 

…En ze zeggen dat het overgaat, maar het doet nog zo zeer. Verdriet slijt met de jaren, het is niet waar. De tijd heelt alle wonden, 
vergeet het maar…

Ook degenen die met deze lotgenoten in rouwverwerking een tijdje op weg waren kijken met een goed gevoel terug op de bij-
eenkomsten.  Het is fijn om andere mensen met elkaar in contact te brengen en te mogen ervaren hoe zij elkaar tot steun kunnen 
zijn.		Zoals	het	er	nu	naar	uit	ziet	zal	medio	2015	wederom	een	groep	gestart	worden.	Uiteraard	houden	we	u	op	de	hoogte	hoe	u	
zich daarvoor kunt aanmelden. Mocht u zich nu al aan willen melden, dan kan dat ook bij: Thea Berendsen of  Will Wammes.

Lotgenoten vinden elkaar

“Wat ben ik dankbaar 
dat dit op mijn pad is gekomen 

en wat was het leerzaam 
en zinvol”

“Ik voel me heel erg begrepen 
binnen de groep. We snappen elkaar, 

hebben aan één woord of gebaar genoeg. 
We dragen en voelen elkaars lot”

“Deze bijenkomsten geven 
me heel veel voldoening, wat ik nooit had 

verwacht! De gesprekken met elkaar en 
onderling zijn heel waardevol!”

“Wij zijn echt lotgenoten 
geworden. Een hele fijne groep waarmee 

we alles kunnen bespreken. Het geeft weer 
rust in mijn hoofd omdat we elkaar ook 
kunnen vertrouwen. Hartelijk bedankt 

voor de hele fijne begeleiding”

“De lotgenoten-contactgroep voelde 
als een warme deken. We hebben samen gehuild 
en samen gelachen. Ik ben blij dat ik erbij mocht 

zijn, het gaf me steun en kracht. Dank en 
waardering voor de begeleidsters”

“Ik ben bij een 
lotgenotengroep geweest. 

Daar heb ik heel veel steun aan gehad, 
met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. 

Dus mensen; zit je zo alleen? 
Klop daar dan bij aan. Het helpt!”

“De middagen waren voor mij 
heel erg mooi en warm. We waren 

echte lotgenoten met dezelfde 
gedachten”
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Mariaverering 
Mariavieringen zijn bijzonder

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. Naast tiental-
len feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit 
het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk 
ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en 
oktober. Parochies besteden in de meimaand extra aandacht 
aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van 
rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeel-
den, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van 
bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten 
op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel ka-
tholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. 
De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. 
Begin mei hadden ze het meerdaagse 
bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de 
eerste dag van mei vierden ze het feest 
van de aardgodin Bona Dea, die later 
met de Griekse godin Maia werd 
geïdentificeerd. De maand mei 
(Maius in het Latijn) werd naar 
Maia vernoemd. Zij was de oud-
ste en mooiste van de Pleiaden, 
de zeven dochters van Atlas en 
Pleione. Het Griekse woord μαια 
(maia) betekende oorspronkelijk 
‘moeder’ en later ‘vroedvrouw’. De 
Romeinen vereerden deze Griekse 
moedergodin omdat zij de dingen 
van de natuur zou laten groeien. Het 
Latijnse woord maior (= ‘groter’) is dan 
ook aan maia verwant. In de vroege Mid-
deleeuwen werden de volkse lofbetuigingen 
op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaar-
heidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die 
al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. 
In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand 
geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. 

Mariavieringen
Ook in onze parochie De Gabriël zijn er in de Meimaand en Ok-
toberbermaand, de rozenkransmaand, diverse Mariavieringen 
die trouw worden bezocht door Mariavereerders, want zo mag 
je ze best noemen.  De redactie sprak met een aantal. “De Ma-

riavieringen hebben altijd een bijzondere sfeer. Het samen zijn, 
het stil zijn, het is mooi. Met name de slotviering in Didam heeft 
een bijzondere sfeer” vertelt één van hun.  Daarop aansluitend 
zegt een ander: “Het is niet alleen een bijzondere sfeer, maar ook 
anders. Met de mooie liederen, de monstrans, de waxinelichtjes 
en de bloemenhulde. Het is bijzonder, ik hoop dat dat niet zal 
veranderen”.  Al snel komen we op de vraag wat, of in dit geval 
wie, die sfeer dan oproept. Wat maakt Maria zo bijzonder? “Maria 
is gewoon een moederfiguur, de moeder van God. Misschien 
doet ze ons ook wel denken aan onze eigen moeder. Een vrouw 
waarbij je altijd terecht kan en die je omringt met liefde en zorg” 
luidt een reactie. Waarop wordt aangevuld: “Wij steken ook altijd 

een kaarsje op bij Maria voor het Lof of een viering. 
Altijd, ongeacht de tijd in het jaar”. 

Al snel komen we ook op het onderwerp 
bedevaarten. Met name de bede-

vaarten naar Lourdes, Banneux en 
Kevelaer. “Met bedevaart ga je 

echt voor het Mariagebeuren. 
Een Mariaviering in een van deze 
plaatsen is in principe niet anders 
dan een Mariaviering hier in onze 
parochie, maar omdat je met 
zoveel Mariavereerders samen 
bent is het nog intenser”. Er wordt 

instemmend geknikt en toege-
voegd: “het is ook mooi dat tijdens 

de Mariavieringen in onze paro-
chie schriftelijke gedachten worden 

verzameld die vervolgens in een kistje 
meegaan naar Lourdes. Ook weer iets wat 

bijdraagt aan de bijzondere sfeer”. 

Uiteraard hebben we het ook nog kort over de komende 
Mariavieringen waarvan u onderstaand een overzicht vindt. “Ik 
hoop dat de Mariavieringen blijven zoals ze altijd zijn geweest. 
Met de mooie oude liedjes en het samen zijn. Een Mariaviering 
moet niet gekoppeld zijn aan een reguliere Eucharistievering, 
dan is de hele sfeer rondom Maria gewoon een stuk minder” 
sluit een van de Mariavereerders af. 

Augustine van Ree

Mariavieringen Mei 2015 
Komt u ook naar een Mariaviering? U bent van harte welkom om zelf de sfeer die hierboven wordt genoemd te ervaren. 
Dit jaar is het thema van de vieringen ‘Wie is Maria voor jou?’ De vieringen vinden plaats op de zaterdagavonden en de 
afsluitende viering in Didam vindt plaats op donderdagavond.

Zaterdag 2 mei   Nieuw-Wehl  19.00 uur 
Zaterdag 9 mei Loil  19.00 uur
Zaterdag 16 mei   Zeddam  19.00 uur 
Zaterdag 23 mei   Nieuw Dijk  19.00 uur
Donderdag 28 mei   Didam  19.00 uur 

Wij willen tijdens alle vieringen Maria een bloemenhulde brengen en vragen u allen ook dan weer één bloem mee te brengen. 
Evenals de vorige keren hopen we ook deze maand velen van u te mogen begroeten.

Werkgroep Maria/oudjaarvieringen
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Vastenactie voor Sri Lanka

Pastoor Theo van der Sman, in de jaren negentig pastoor van Wehl, nu in de regio Steen-
wijk, is al vele jaren betrokken bij hulp aan Sri Lanka. Hij wil mensen daar een menswaardi-
ger bestaan geven. “Mijn bezoeken aan Sri Lanka hebben armoede een gezicht gegeven. 
Als ik nu een overweging houd, kan ik voelen waar het over gaat”. In februari van dit jaar 
was hij er weer even. “Ik tel altijd de uren af voor ik er weer heenga.” In deze Vastentijd 
worden de vastenactie in onze geloofsgemeenschappen van de Parochie H. Gabriël 
besteedt aan het jongerenwerk van Setik in Sri Lanka. Sri Lanka, de parel van de Indische 
Oceaan kent mooie stranden en prachtige natuurschoon. Maar helaas gaat daarachter een 
schrijnende werkelijkheid schuil. Religieuze en etnische scheidslijnen hebben diepe kloven 
gevormd in de samenleving. 

Onbegrip en wantrouwen
Het	eiland	in	Zuid	Oost	Azië	telt	22	miljoen	inwoners.	Het	eiland,	in	de	16de	eeuw	gekolonialiseerd	door	Portugal	en	Nederland,	
kwam	in	de	19de	eeuw	onder	Brits	bestuur.	In	1948	werd	het	onafhankelijk.	Belangrijkste	bron	van	inkomen	zijn	de	export	van	thee,	
koffie, kokos en rubber.  Op het eiland leven twee belangrijke bevolkingsgroepen - de Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïsti-
sche	Tamils	-	apart	van	elkaar,	met	ieder	hun	eigen	geloof,	taal	en	cultuur.	Er	heeft	tussen	hen	een	30-jarige	bloedige	burgeroorlog	
gewoed.	In	2009	werd	de	oorlog	beëindigd,	maar	ligt	nog	vers	in	het	geheugen:	er	is	nog	steeds	wederzijds	onbegrip	en	wantrou-
wen, gevoed door het feit dat de mensen elkaars taal niet spreken en elkaars geloof en cultuur niet kennen. De vreselijke strijd heeft 
diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen. Van 
eenheid is nog geen sprake. Paus Franciscus is er op bezoek geweest. Hij heeft er toen het belang onderstreept van de dialoog, de 
eerbiediging van de menselijke waardigheid en de inspanningen om iedereen te betrekken bij het zoeken naar passende oplossin-
gen die leiden tot verzoening en algemeen welzijn.

De mooie beelden van Sri Lanka op de vakantiefolders verhullen ook dat veel mensen in Sri Lanka moeten leven van een paar euro 
per dag. Er is veel armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek 
aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voorzieningen. Tot overmaat van ramp vertrekken veel vrouwen naar het rijke 
Midden-Oosten. Zij laten hun jonge kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. 
De realiteit is vaak heel anders. De problemen zijn na terugkomst alleen maar groter geworden.

Campagneproject 2015: SETIK
Het	campagneproject	van	Vastenaktie	2015	richt	zich	op	het	jongerenwerk	van	SETIK	(Socio	
Economic Training Institute of Kandy), de caritasorganisatie van het bisdom Kandy in Sri 
Lanka. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland, midden in de theeplantages. De 
Tamils daar wonen in kleine, gesloten en extreem geïsoleerde dorpen. De Engelsen hebben 
de Tamils als slaven uit India gehaald voor het werk op de theeplantages. Hun bestaan is 
zwaar. Ze maken lange, moeilijke werkdagen en verdienen nauwelijks voldoende om van te 
leven. Het ontbreekt hen aan veel basisvoorzieningen. 
Er is grote werkeloosheid, veel mannen hebben een alcoholprobleem. De meeste kinderen 
verlaten veelal voortijdig hun school, gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de 
straat. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelf-
standig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en work-
shops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding 
af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen.  Concreet betekent dit 
dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert 
over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, maar ook computer-
cursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. Daarnaast zorgt SETIK voor extra opvang 
en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes 

ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij 
hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma’s van SETIK.

Setik werkt aan vrede en harmonie, onder andere voor de jongeren en kinderen op de theeplantages. Wilt u de jongeren in Sri Lanka 
ondersteunen? Draag dan bij aan de collecte in uw geloofsgemeenschap (in de kerk of via het vastenzakje) of stort uw bijdrage  op: 
NL21	INGB	000	000	5850	t.n.v.	Vastenaktie,	Den	Haag.	Wij	bevelen	deze	collecte	van	harte	bij	u	aan.	

Meer informatie over dit project kunt u vinden op : www.vastenaktie.nl

Jongeren in Sri Lanka sterk 
maken en perspectief bieden

Roel
De Vastenaktie van

Laat zien wat u doet op vastenaktie.nl

“Even   aandacht  voor een  ander.”

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER
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Kerk voor kinderen, 
steeds meer zichtbaar!

Palmpasen
Nieuw-Dijk

In een gezonde sociale katholieke ge-
loofsgemeenschap is er ruimte voor 
iedereen. Ruimte om op een bij jouw 
leeftijd en beleving passende wijze 
deel te nemen aan vieringen en de 
gemeenschap. Dat de kerk ook voor 
kinderen is, lijkt in de huidige tijd ge-
zien het kerkbezoek minder vanzelf-
sprekend. Binnen de Gabriëlparochie 

proberen we overal de kinderactiviteiten beter zichtbaar te 
maken. De afgelopen maanden hebben vele communicanten 
vol enthousiasme een rondje kerk gedaan en kennisgemaakt 
met een gebouw, de beelden en de vele vrijwilligers binnen 
de geloofsgemeenschap. Het waren fijne ontmoetingen. 

Vanuit enkele ouders een sterke behoefte om ook voor hun 
kinderen de kerk een warme welkome plek te laten zijn om te 
vieren. Vanuit die intentie is dit schooljaar opnieuw de Kinder-
WoordDienst, vroeger ook wel kindernevendienst genoemd, 
opgezet. Er is gekozen voor één locatie binnen de Gabrielpa-
rochie.  Alleen al vanwege het noodzakelijke aantal vrijwil-
ligers en omdat het leuker is als kind met een groep samen te 
vieren en werken, dan met klein groepje.

Het is u wellicht opgevallen dat maandelijks tijdens de mis 
op zondag in Didam er kinderen uit de mis gaan om naar hun 
eigen verhaal te luisteren. Het koor zingt dan een mooi lied, 
welke tekst we u niet willen onthouden: We gaan voor even 
uit elkaar en delen in Gods licht, dat licht verteld ons iets van 
God; op Hem zijn wij gericht. We geven Gods verhalen door en 
wie zich openstelt, ervaart misschien een beetje licht door wat er 

Zaterdag	28	maart	a.s.	vieren	we	Palmpasen.	Op	deze	dag	vieren	we	dat	Jezus	lang	
geleden op zijn ezel in Jeruzalem aan kwam. Hij werd daar toegejuicht door vele 
mensen die met palmtakken zwaaiden. Wij, van de werkgroep gezinsvieringen, wil-
len jullie graag uitnodigen om bij de viering van Palmpasen aanwezig te zijn.

Jullie hebben vast van school een palmpaasstok gekregen of misschien heb je er 
zelf één gemaakt. Deze palmpaasstok mogen jullie versieren met mooie en lekkere 
dingen en een broodhaantje mag natuurlijk niet ontbreken! 

Om	18.30	uur	vertrekken	we	vanaf	de	kerk	in	een	mooie	optocht.	Daarna	gaan	we	
om	19.00	uur	in	de	kerk	kijken	en	luisteren	naar	mooie	verhalen	en	liedjes.	Jij	bent	er	
toch ook bij? 

Tot zaterdag 28 maart!!    

Werkgroep gezinsvieringen Nieuw-Dijk

wordt verteld. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn 
verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar; het is voor allemaal.  
Onder gezang en met de door hen zelf versierde kaars, gaan 
de kinderen naar de zolder. Daar luisteren de kinderen (van 
vier tot twaalf jaar) naar het verhaal van die zondag op hun ei-
gen niveau en verwerken dit door een spel of knutsel. Geluk-
kig voelen de kinderen zich welkom en de ouders ook zodat 
steeds meer kinderen komen meevieren. En dat is fijn want 
Jezus zei: laat de kinderen tot Mij komen. Voor de communie 
komen de kinderen weer terug in de kerk om deel te nemen 
aan het tafelgebed en eventueel de communie.

In het rooster achterin de Gabriël, op de website en via 
Facebook vindt u een smiley bij kindvriendelijke activiteiten 
in de kerk. Zo kunt u makkelijk vinden op welke locatie u dat 
weekend het best passende aanbod treft. Wij nodigen u uit 
om naar de Mariakerk in Didam te komen met uw kind(eren) 
of kleinkind. Zodat de kinderen kunnen deelnemen aan de 
kinderwoorddienst en mogen delen in het licht van God.  

“Het is voor mij een prettige manier om het geloof, de ge-
meenschapszin en de kracht die je er uit kan putten door te 
geven aan mijn kinderen”, aldus één van de ouders. Mijn kind 
vraagt al bij voorbaat; “is er KWD, dan wil ik wel mee, anders 
vind ik het zo saai,” is een terugkerende  reactie. Blijkbaar is 
de start goed geweest en we hopen dan ook de komende tijd 
telkens	meer	dan	15	kinderen	te	mogen	begroeten.		

Groeten van de werkgroep Kinderwoorddienst 
Josine ten Have, Petra ter Wiel, Carmen Roes, Paula van den Bosch
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Concert Maarschalkerweerdorgel  
Pancratiuskerk

Didam

Op zondagmiddag 19 april a.s. krijgt u de gelegenheid het prachtig gerestaureerde 
orgel van Maarschalkerweerd in ‘s-Heerenberg in al zijn glorie te beluisteren. De 
organist Wilbert Berendsen (Walcker-orgel, Doesburg) treedt op samen met sopraan 
Irma ten Brinke. De toegang is vrij!* Voor meer informatie kunt u de website www.
scaladoetinchem.nl	bezoeken.	Voor	een	beperkt	aantal	liefhebbers	(slechts	±	20!)	is	
een Privilege-arrangement beschikbaar. Dit houdt in:

•	 een	demonstratie	van	het	Maarschalkerweerdorgel	door	
 Wilbert Berendsen, met een zitplaats op het 
 orgelbalkon, voorafgaand aan het concert;
•	 i.p.v.	een	uur	op	een	harde	kerkbank	tijdens	het	concert	een	
 gereserveerde stoel met zicht op het prachtige tweedelige orgelfront;
•	 een	kop	koffie	of	thee	voorafgaand	aan	het	concert;
•	 dit	Privilegearrangement	kost	€	15,00	p.p.	U	kunt	van	uw	
 belangstelling hiervoor blijk geven door te mailen 
 naar stiscala@concepts.nl

Van harte welkom op 19 april, rond het mooie Maarschalkerweerdorgel!
* Er wordt bij de uitgang wel om een vrije gift gevraagd

Beste jongens en meisjes,

Op		zondag	29	maart	is	er	feest	in	de	kerk.	We	vieren	dan	Palmpasen.	We	hopen	jou	om	
11.00	uur	in	de	Mariakerk		in	Didam	te	zien,	met	een	mooie	versierde	palmpaasstok.	Na	
de viering zal er een  korte optocht door Didam zijn, naar Meulenvelden. Daar is er voor 
jullie een kleine traktatie.

Tot dan! Met veel kinderen wordt het vast gezellig.

Werkgroep kinderviering

Mocht	je	niet	kunnen,	houd	dan	zondag	28	juni	om	11.00u	
vast vrij, dan komen we weer bij elkaar.

	  

Reis naar Suriname in 2016
In	2016	gaan	we	naar	Suriname.	Wat	dit	jaar	niet	lukte	gaan	we	volgend	jaar	wel	
doen. Een bezoek aan Suriname en aan pater Toon te Dorsthorst, een goede beken-
de in onze parochie. We bezoeken Paramaribo met zijn geheel houten kathedraal, 
aan Batavia waar Peerke Donders tussen de melaatsen heeft gewerkt en aan de 
plantages waar de slavencultuur nog haast voelbaar aanwezig is. Daarnaast gaan we 
de sfeer opsnuiven waaronder pater Toon zo’n veertig jaren gewerkt heeft. Zijn werk 
in de binnenlanden van Suriname komt regelmatig in beeld als hij ’s zomers een 
bezoek brengt aan het thuisfront. We gaan enkele van deze werkplekken opzoeken. 
De details van de reis moeten nog uitgewerkt worden, maar vooralsnog wordt het 
de	tweede	helft	van	februari	2016.	Mocht	u	interesse	hebben	om	eventueel	mee	te	
gaan, laat het weten aan diaken Theo Reuling. 
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Familieberichten 
Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk tot 20 februari 2015

Gedoopt
Beek
Suus Geraerds, Eltenseweg 14

Overleden
Beek
Dora	Heijnst-Bosman	96	jr.,	Holtpasweg	5
Wim	de	Laak	85	jr.,	St.	Jansgildestraat	73

	  
	  

Eind januari hebben we met de leden van de Avondwake-
groep uit cluster 2 (Beek, Didam, Loil en Nieuw-Dijk) aan 
tafel gezeten om een aantal zaken door te spreken.
Wat veel mensen niet weten is, dat wanneer we binnen onze 
geloofsgemeenschap afscheid nemen van een dierbare, we met 
twee werkgroepen te maken kunnen hebben: de Avondwake-
groep en de Uitvaartgroep. Beide groepen werken nauw samen 
en bestaan uit toegeruste en toegewijde vrijwilligers. Enkele 
vrijwilligers van de Avondwakegroep zijn, na zich jarenlang te 
hebben ingezet, gestopt. Mimi Hendriksen en Els van Elferen 
zullen	tijdens	de	vrijwilligersavond	in	Didam	op	28	februari	of-
ficieel afscheid nemen van de Avondwakegroep. Het verzorgen 
van Uitgeleidevieringen blijven ze (gelukkig) wel doen. Er zijn 
ook enkele nieuwe leden bij de Avondwakegroep gekomen, 
waardoor deze bijeenkomst een mooie gelegenheid was, om 
kennis met elkaar te maken. 

Daarna kwam de vraag aan de orde: Wat kunnen we binnen dit 
cluster voor elkaar betekenen? We hebben boekjes met teksten 
en lezingen besproken, uitgeruild en nieuwe zijn uitgedeeld. De 
behoefte om (bij-)scholing is besproken. Mogelijkheden hier-
omtrent zullen verder worden uitgezocht. Ook de ervaringen en 
knelpunten zijn besproken. Wat kan er wel en wat kan niet tij-
dens een avondwake? Hoe betrekken we kinderen er meer bij? 
Wat als mensen weinig hebben met het geloof en de kerk, maar 
toch een avondwake wensen om de geloofsgemeenschap gele-
genheid te bieden, afscheid te kunnen nemen van hun dierbare 
overledene? Allemaal vragen waar wij als vrijwilligers soms ook 
één-twee-drie geen antwoord op weten en dan is het goed het 
hier samen over te hebben. Ook het bezettingsprobleem, waar 
we afgelopen zomer mee werden geconfronteerd, hebben we 
als cluster samen opgelost. Tijdens de ‘vakantieperiode’, van 
mei tot september, was het wel eens moeilijk om voorgangers 

Afscheid nemen van een dierbare 
verandert sterk
Een groep toegewijde vrijwilligers

Didam
Bart van Kempen 77jr., Fazantstraat 13
Riet	Kuppens-	Banning	96	jr.,	Schoolstraat	24
Marie	Thuss-	Heijnen	89	jr.,	Meulenvelden
Gorget Maamesa 94 jr., Zonnebloemstraat 39
Riet	Hoksbergen-	Reumer	78	jr.,	Enk	14
Loil
Jan	Mom	87	jr.,	Doesburgseweg	25

te vinden voor een avondwake. Er zijn ook diverse leden die 
nog een baan hebben en het moet dan maar net passen in hun 
agenda. Immers, het is vrijwilligerswerk. Daarnaast komt een 
avondwake en een uitvaart onverwacht en moeten deze binnen 
een paar dagen geregeld worden. Mensen denken wel eens, 
dat doe je toch eventjes. Het tegendeel is waar. Het verzorgen 
van een avondwake vergt de nodige tijd om je goed voor te be-
reiden, om je te verdiepen in de overledene en de situatie, om 
teksten te zoeken en te schrijven, soms in intensief overleg met 
nabestaanden. De wijze waarop we afscheid nemen van onze 
dierbare is in de afgelopen jaren veranderd en zal nog meer en 
meer veranderen. Daarnaast moet je de rust hebben om goed 
voor te kunnen gaan.

We hebben elkaar hierin gevonden. Iedereen binnen het cluster 
is bereid om in een andere geloofsgemeenschap te helpen, 
als daar om wordt gevraagd. Dus het kan maar zo zijn, dat er 
iemand van buiten uw eigen geloofsgemeenschap (mee) voor-
gaat. Dat mag volgens ons geen hindernis zijn, om samen kerk 
te zijn. Immers nu gaan er ook steeds vaker en meer mensen 
buiten hun eigen geloofsgemeenschap naar een weekend-
viering. Door op deze wijze meer samen te werken moet het 
eenvoudiger worden vrijwilligers in te zetten als daarom wordt 
gevraagd. Naast deze samenwerking binnen het cluster is er 
altijd nog ruimte voor uitbreiding. Dus wanneer u interesse 
heeft om als vrijwilliger mee te willen draaien in de avondwake-
groep, neem dat gerust contact op met het secretariaat. Zij 
kunnen u met de werkgroep in contact brengen. Wij, leden van 
de Avondwakegroep, hopen dat u ons voorlopig nog niet nodig 
zult hebben, maar is dat wel zo, dan zijn we er voor u.

Namens de Avondwakegroep, 
Martine Loeters en Willemien Derksen



ColumnColumn

DIFFERENT GENERATIONS verzorgt dit jaar twee geloofsbeleve-
nissen rond het thema ‘De Goede Week’.  We gaan in op de men-
sen rond Jezus: hun rol, hun persoonlijkheid, hun dilemma’s. We 
kiezen dus een andere invalshoek dan je zou verwachten. Met 
in het Nederlands gezongen liedjes uit  ‘Jesus Christ Superstar’ 
hopen we er een goede bezinnings-viering van te maken op: 

Zaterdag		28	maart	in	de	Mariakerk	in	Didam
Maandag	30	maart	in	de	Martinuskerk	in	Wehl	

Beide	vieringen	beginnen	om	19.00	uur.	
U bent van harte welkom!

Geloofsbelevenissen 
met de Goede week

Een gelijkenis

“En Hij sprak tot hen in gelijkenissen”, zo lezen wij in 
Mattheus 13. Ja, Jezus onderwees zijn volgelingen door 
voorbeelden uit het dagelijks leven te vertellen waar-
door ze beter konden begrijpen wat Hij bedoelde. Voort-
gaand in deze traditie daarom deze keer een verhaal, dat 
ook als een gelijkenis kan worden opgevat. Het verhaal 
is als volgt:

In een dorp in Frankrijk, gelegen in een bekende wijn-
streek,	vierde	de	pastoor	het	feit	dat	hij	25	jaar	de	herder	
van zijn parochianen was. De parochianen droegen 
hem op handen en ze wilden daarom van deze dag een 
groot feest maken. Maar bij een feest hoort een cadeau 
en daar waren de mensen erg mee bezig. Er werden 
allerlei geschenken voorgesteld en ook weer verworpen. 
Uiteindelijk werd men enthousiast over een voorstel van 
een wijnboer om de pastoor een groot vat wijn aan te 
bieden. Iedere parochiaan zou dan twee liter van zijn 
beste wijn in het vat gieten en zo zou de pastoor vele 
jaren kunnen genieten van een goed glas wijn. Voor de 
wijnboeren was dit uiteraard geen probleem, maar ook 
andere gezinnen hadden rondom huis genoeg druiven 
om wijn te maken voor eigen gebruik, zodat iedereen 
kon meedoen aan de inzameling zonder de portemon-
nee te hoeven trekken. Een echte win-win-situatie 
zouden we tegenwoordig zeggen. Een van de grotere 
wijnboeren stelde een groot gebruikt vat ter beschikking 
en deze werd opgesteld op het kerkplein. De hele week 
zag je vervolgens de parochianen met flessen slepen en 
deze via een trechter in het vat gieten. 

Eindelijk was dan de grote dag aangebroken. Na de H. 
Mis in een stampvolle kerk verzamelden alle parochia-
nen zich rondom de pastoor op het kerkplein. Na een 
gloedvolle toespraak van de burgemeester begon de 
koster met het uitdelen van de eerste glazen aan de 
pastoor, de burgemeester, de notaris en de leden van 
de gemeenteraad. De burgemeester bracht een toast 
uit en de notabelen zetten het glas aan de mond. Maar 
wat was dat………? De burgervader keek verschrikt 
om zich heen. Maar dit is……….water……mompelde 
hij. Gespannen keken allen naar de pastoor. Maar deze 
zat rustig op zijn stoel en keek glimlachend naar zijn 
parochianen.

Ja, hij kende zijn mensen en hij wist hoe het was gegaan. 
Ieder van hen had gedacht als ik nu als enige in plaats 
van wijn nu eens twee liter water in het vat doe, dan zal 
op zo’n grote hoeveelheid niemand er iets van merken 
en dan spaar ik toch mooi twee liter goede wijn uit! 
Omdat nagenoeg iedereen zo dacht was het resultaat 
zoals bekend.

Groeten,

Derk
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‘De	Passie	Loil’	met	als	titel	‘(Ge)zien’	is	een	vervolg	op	2013.	
Het koor Sjanté brengt het lijdensverhaal op een eigentijdse 
wijze, deze keer vanuit het perspectief van de vrouwen waar 
Jezus het meest van hield. De emoties bij lijden en verlies zijn 
van alledag en zo herkenbaar.

‘Omdat hij stierf zullen wij leven. Omdat hij stierf wil ik leven. Ik 
heb hem zo lief. Mijn zoon. Hij zei: “Hebt elkaar lief, houd van el-
kaar!” Maar wat was hij eenzaam en ik…… ik mis hem.’  Gespro-
ken door Maria tijdens een passage aan het eind.

Maria, die ons tijdens ‘de Passie Loil’ laat zien, hoe zij als moe-
der het leven van Jezus heeft gevolgd. Een moeder die voor de 
geboorte van haar kind wist, dat ook zij een opdracht had. Een 
krachtige en trotse vrouw, die ondanks het verdriet en de pijn 
om haar zoon, leerde om verder te kijken…… over de grenzen 
van de dood heen.

Woensdag		1	april,	20.00	uur
Donderdag	2	april,	20.00	uur
Vrijdag									3	april,	20.00	uur

Toegangskaarten  voor ‘The Passion Loil’ kosten € 6,-. Voor 
meer informatie en de verkrijgbaarheid van toegangskaarten, 
kunt u terecht op de website: www.sjante.nl

De Passie Loil; 
(Ge)zien
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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 

zaterdag  
28 maart 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  19:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 
 

  19:00 uur 
DG 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

 

zondag  
29 maart 
Palmzondag 
 

11:00 uur 
Palmpasenviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

 9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
11:00 uur  
Kinderviering 
Palmzondag  
M. Dijkman 
 

  11:00 uur 
Oecumenische 
palmpasenviering 
(Fatima) 
A.P. van der Meulen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
2 april 
Witte Donderdag 
 

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

 20:00 uur 
Passie Loil 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  

19:00 uur 
Eucharistieviering  
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 

vrijdag  
3 april  
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
H. Hendriksen en  
H. Nollen 

15:00 uur 
Kruisweg 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
20:30 uur 
Passie in 
Montferland  
 

  
 
 
 
20:00 uur 
Passie Loil 
 

15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen 

15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
J. Jansen 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
M. Dijkman 

  

Zaterdag  
4 april 
Paaswake 

 21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en  
L. Feijen 
 

    21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
G. Hendriksen 

21:00 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 

zondag  
5 april 
Pasen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
G. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

maandag  
6 april 
Tweede Paasdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

Zaterdag  
11 april  

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

     19:00 uur 
Anders Vieren 
M. Dijkman 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
12 april 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
18 april 

19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

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

    

zondag  
19 april 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:00 uur 
Communieviering  
L. Feijen 
(Kringdag Schutterij) 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
Kinderwoorddienst 
 

   
 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 
 

zaterdag  
25 april 

      19:00 uur  
Anders Vieren 
Th. Reuling 
 

 19:00 uur  
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

  

zondag  
26 april 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

11:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC 
R. de Vreeze 
onder voorbehoud 
 

 9.30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:30 uur  
Eucharistieviering  
J. Jansen 

                 
       

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  
28 maart 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  19:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 
 

  19:00 uur 
DG 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

 

zondag  
29 maart 
Palmzondag 
 

11:00 uur 
Palmpasenviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

 9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
11:00 uur  
Kinderviering 
Palmzondag  
M. Dijkman 
 

  11:00 uur 
Oecumenische 
palmpasenviering 
(Fatima) 
A.P. van der Meulen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
2 april 
Witte Donderdag 
 

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

 20:00 uur 
Passie Loil 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  

19:00 uur 
Eucharistieviering  
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 

vrijdag  
3 april  
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
H. Hendriksen en  
H. Nollen 

15:00 uur 
Kruisweg 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
20:30 uur 
Passie in 
Montferland  
 

  
 
 
 
20:00 uur 
Passie Loil 
 

15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen 

15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
J. Jansen 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
M. Dijkman 

  

Zaterdag  
4 april 
Paaswake 

 21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en  
L. Feijen 
 

    21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
G. Hendriksen 

21:00 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 

zondag  
5 april 
Pasen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
G. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

maandag  
6 april 
Tweede Paasdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

Zaterdag  
11 april  

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

     19:00 uur 
Anders Vieren 
M. Dijkman 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
12 april 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
18 april 

19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

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

    

zondag  
19 april 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:00 uur 
Communieviering  
L. Feijen 
(Kringdag Schutterij) 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
Kinderwoorddienst 
 

   
 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 
 

zaterdag  
25 april 

      19:00 uur  
Anders Vieren 
Th. Reuling 
 

 19:00 uur  
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

  

zondag  
26 april 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

11:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC 
R. de Vreeze 
onder voorbehoud 
 

 9.30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:30 uur  
Eucharistieviering  
J. Jansen 

                 
       

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  
28 maart 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  19:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 
 

  19:00 uur 
DG 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

 

zondag  
29 maart 
Palmzondag 
 

11:00 uur 
Palmpasenviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

 9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
11:00 uur  
Kinderviering 
Palmzondag  
M. Dijkman 
 

  11:00 uur 
Oecumenische 
palmpasenviering 
(Fatima) 
A.P. van der Meulen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
2 april 
Witte Donderdag 
 

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

 20:00 uur 
Passie Loil 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  

19:00 uur 
Eucharistieviering  
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 

vrijdag  
3 april  
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
H. Hendriksen en  
H. Nollen 

15:00 uur 
Kruisweg 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
20:30 uur 
Passie in 
Montferland  
 

  
 
 
 
20:00 uur 
Passie Loil 
 

15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen 

15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
J. Jansen 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
M. Dijkman 

  

Zaterdag  
4 april 
Paaswake 

 21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en  
L. Feijen 
 

    21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
G. Hendriksen 

21:00 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 

zondag  
5 april 
Pasen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
G. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

maandag  
6 april 
Tweede Paasdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

Zaterdag  
11 april  

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

     19:00 uur 
Anders Vieren 
M. Dijkman 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
12 april 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
18 april 

19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

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

    

zondag  
19 april 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:00 uur 
Communieviering  
L. Feijen 
(Kringdag Schutterij) 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
Kinderwoorddienst 
 

   
 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 
 

zaterdag  
25 april 

      19:00 uur  
Anders Vieren 
Th. Reuling 
 

 19:00 uur  
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

  

zondag  
26 april 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

11:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC 
R. de Vreeze 
onder voorbehoud 
 

 9.30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:30 uur  
Eucharistieviering  
J. Jansen 
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Wijzigingen voorbehouden

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  
28 maart 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  19:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 
 

  19:00 uur 
DG 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

 

zondag  
29 maart 
Palmzondag 
 

11:00 uur 
Palmpasenviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

 9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
11:00 uur  
Kinderviering 
Palmzondag  
M. Dijkman 
 

  11:00 uur 
Oecumenische 
palmpasenviering 
(Fatima) 
A.P. van der Meulen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
2 april 
Witte Donderdag 
 

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

 20:00 uur 
Passie Loil 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  

19:00 uur 
Eucharistieviering  
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 

vrijdag  
3 april  
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
H. Hendriksen en  
H. Nollen 

15:00 uur 
Kruisweg 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
20:30 uur 
Passie in 
Montferland  
 

  
 
 
 
20:00 uur 
Passie Loil 
 

15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen 

15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
J. Jansen 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
M. Dijkman 

  

Zaterdag  
4 april 
Paaswake 

 21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en  
L. Feijen 
 

    21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
G. Hendriksen 

21:00 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 

zondag  
5 april 
Pasen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
G. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

maandag  
6 april 
Tweede Paasdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

Zaterdag  
11 april  

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

     19:00 uur 
Anders Vieren 
M. Dijkman 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
12 april 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
18 april 

19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

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

    

zondag  
19 april 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:00 uur 
Communieviering  
L. Feijen 
(Kringdag Schutterij) 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
Kinderwoorddienst 
 

   
 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 
 

zaterdag  
25 april 

      19:00 uur  
Anders Vieren 
Th. Reuling 
 

 19:00 uur  
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

  

zondag  
26 april 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

11:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC 
R. de Vreeze 
onder voorbehoud 
 

 9.30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:30 uur  
Eucharistieviering  
J. Jansen 

                 
       

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  
28 maart 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  19:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 
 

  19:00 uur 
DG 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

 

zondag  
29 maart 
Palmzondag 
 

11:00 uur 
Palmpasenviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

 9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
11:00 uur  
Kinderviering 
Palmzondag  
M. Dijkman 
 

  11:00 uur 
Oecumenische 
palmpasenviering 
(Fatima) 
A.P. van der Meulen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
2 april 
Witte Donderdag 
 

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

 20:00 uur 
Passie Loil 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  

19:00 uur 
Eucharistieviering  
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 

vrijdag  
3 april  
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
H. Hendriksen en  
H. Nollen 

15:00 uur 
Kruisweg 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
20:30 uur 
Passie in 
Montferland  
 

  
 
 
 
20:00 uur 
Passie Loil 
 

15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen 

15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
J. Jansen 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
M. Dijkman 

  

Zaterdag  
4 april 
Paaswake 

 21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en  
L. Feijen 
 

    21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
G. Hendriksen 

21:00 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 

zondag  
5 april 
Pasen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
G. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

maandag  
6 april 
Tweede Paasdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

Zaterdag  
11 april  

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

     19:00 uur 
Anders Vieren 
M. Dijkman 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
12 april 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
18 april 

19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

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

    

zondag  
19 april 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:00 uur 
Communieviering  
L. Feijen 
(Kringdag Schutterij) 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
Kinderwoorddienst 
 

   
 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 
 

zaterdag  
25 april 

      19:00 uur  
Anders Vieren 
Th. Reuling 
 

 19:00 uur  
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

  

zondag  
26 april 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

11:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC 
R. de Vreeze 
onder voorbehoud 
 

 9.30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:30 uur  
Eucharistieviering  
J. Jansen 

                 
       

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  
28 maart 
 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

  19:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 
 

  19:00 uur 
DG 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

19:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

19:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

 

zondag  
29 maart 
Palmzondag 
 

11:00 uur 
Palmpasenviering 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

11:00 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

 9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
L. Feijen 

9:30 uur 
Communieviering 
(gezinsviering) 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 
11:00 uur  
Kinderviering 
Palmzondag  
M. Dijkman 
 

  11:00 uur 
Oecumenische 
palmpasenviering 
(Fatima) 
A.P. van der Meulen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

donderdag  
2 april 
Witte Donderdag 
 

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

 20:00 uur 
Passie Loil 

 19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen  

19:00 uur 
Eucharistieviering  
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 

vrijdag  
3 april  
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
H. Hendriksen en  
H. Nollen 

15:00 uur 
Kruisweg 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
20:30 uur 
Passie in 
Montferland  
 

  
 
 
 
20:00 uur 
Passie Loil 
 

15:00 uur 
Kruisweg 
G. Hendriksen 

15:00 uur 
Kruisweg 
J. Jansen 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
J. Jansen 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
R. de Vreeze 

 
 
 
 
19:00 uur 
Avondplechtigheden 
M. Dijkman 

  

Zaterdag  
4 april 
Paaswake 

 21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen en  
L. Feijen 
 

    21:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen en 
G. Hendriksen 

21:00 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

  21:00 uur 
Eucharistieviering 
H. van Merm en 
Th. Reuling 

zondag  
5 april 
Pasen 
 

11:00 uur 
Communieviering  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 
 

11:00 uur 
Communieviering 
L. Feijen 
 

9:30 uur 
Communieviering 
G. Hendriksen 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
H. Hendriksen 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

10:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

9:30 uur 
Communieviering 
L. Feijen 

11:00 uur 
Communieviering 
M. Dijkman 

9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

maandag  
6 april 
Tweede Paasdag 
 

      11:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

   9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 

Zaterdag  
11 april  

19:00 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

     19:00 uur 
Anders Vieren 
M. Dijkman 

17:30 uur 
Eucharistieviering 
R. de Vreeze 

 19:00 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 

zondag  
12 april 

 9:30 uur 
Eucharistieviering 
J. Jansen 
 

11:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
Th. Reuling 
 

9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

 11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC  
M. Dijkman 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Berendsen 

zaterdag  
18 april 

19:00 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

  19:00 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 

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

    

zondag  
19 april 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:00 uur 
Communieviering  
L. Feijen 
(Kringdag Schutterij) 
 

 9:30 uur 
Communieviering 
Th. Reuling 
 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
J. Jansen 
Kinderwoorddienst 
 

   
 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 
 

zaterdag  
25 april 

      19:00 uur  
Anders Vieren 
Th. Reuling 
 

 19:00 uur  
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

  

zondag  
26 april 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

 9:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
Th. Reuling 

11:30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

 9:30 uur 
Eucharistieviering  
H. Hendriksen 

11:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC  
J. Jansen 
 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Slotviering EHC 
R. de Vreeze 
onder voorbehoud 
 

 9.30 uur 
Communieviering 
Slotviering EHC 
M. Dijkman 

9:30 uur  
Eucharistieviering  
J. Jansen 

                 
       



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
 op de 1e en 3e woensdag van de maand, 
 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	6624	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. 


